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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مقدمه
شامل سه بخش مـی   ومفید برای درک دین اسالم است ، راهنمایی مختصر و این کتاب 

 .باشد

ی کـه اللـا از   به بعضی سؤاالت مهم "،دالیلی بر حقانشت دی  اسالم"بخش نخست، 

 پاسخ می دهد:، آن سؤال می شود

  ؟ که بر پیامبر نازل شده است قرآن به حقیقت کالم خداوند استآیا 

  حقیقتاً پیامبری از جانا خداوند بـوده  آیا حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم

 است؟

 عاً دینی از جانا خداوند می باشد؟آیا دین اسالم واق 

 در ای  بخش، شش دلشل بشان شد  است:

معجااتا  عل اای  اارآن  .1

بعضـی  این قسمت کریم: 

از حقایق علمی به تـازگی  

کشف شده، کـه در قـرآن   

مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 

است را به همراه تصـاویر  

مورد بحث قرار می دهیم، 

که در طـول ایـن چهـارده    

 قرن آشکار شده اند.
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در قـرآن   به مبارز  طلبی  رآن برای آوردن سور  ای مانند سور  های  ارآن:  .2

ند ابناء بشر را برای آوردن تنها یک سوره همچون سوره های قـرآن  خداوکریم، 

 به چالش خواسته است.کریم 

تا به امروز، کسی یارای برخاشتن از چهارده قرن پیش که قرآن نازل شده است، 

داشته است، حتی در مقابله با کوچکترین سوره ی قرآن در برابر این چالش را ن

 ( که تنها از ده واژه تشکیل شده است.101کریم )سوره ی 

پشتگویی های کتاب مقدس دربار  ی حضر  مح د صلی اهلل علشه و سلم،  .3

برخی پیشگویی های کتا مقدس دربـاره ی پیـامبر   در این بخش : پشامبر اسالم

 رد بحث واقع شده است.خدا صلی اهلل علیه و سلم مو

کرد   و اتفاا  افتااد    آیاتی از  رآن که به رخ دادن و ایعی در آیند  اشار   .4

خود واقع شده اند. بـه   که در زمانقرآن خبر از حوادثی در آینده داده است  :اند

 پیروزی رومی ها بر ایرانیان.نه، عنوان نمو

 :انجام رسشد  اندمعجتاتی که توسط حضر  مح د صلی اهلل علشه و سلم به  .5

توسط حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم انجـام شـده انـد.    معجزات بسیاری 

 در حضور شاهدان بسیار انجام گرفته اند.این معجزات 

این موضوع به وضوح :زندگانی ساد  ی حضر  مح د صلی اهلل علشه و سلم .6

ده محمد صلی اهلل علیه و سلم پیامبری درولـین نبـو   حضرتنشان می دهد که 

 است که تنها ادعای پیامبری کند تا ثروت، مقام یا قدرتی را کسا نماید.

 از این شش دسته دالیل به این نتیجه دست می یابیم که:

  است.توسط او نازل شده که  می باشد متعالقرآن کالم خداوند 

 .حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم حقیقتاً پیامبری از جانا خداوند است 

  اقع دینی است از طرف پروردگار عالمیان.اسالم درودین 
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بفهمیم که این دین حقیقی است یا خیر، نباید بر عواطف، احساسات یا اگر بخواهیم 

آداب و سنت هایمان تکیه نماییم. درعوض، باید به عقل و منطق خویش رجـوع داشـته   

حمایت می  لیدالیزمانی که خداوند پیامبران را می فرستاد، آنان را با معجزات و  باشیم.

و به تبع آن، آنچه آورده اند که ثابت کند آنان به حقیقت از جانا خداوند آمده اند  نمود

 است. محض حقیقت

را بـه  بـرای افـراد   منافع دین اسالم برخی ، "دی  اسالم متایایبرخی "بخش دوم، 

 بحث می گذارد، چیزهایی مانند:

 درواز  ای به بهتت ابدی (1

 رستگاری از آتش دوزخ (2

 اد  حقشقی و آرامش درونیسع (3

 آمرزش ت ام گناهان پشتش . (4

، اطالعا  عامی را دربااهر ی  "اطالعا  ع ومی دربار  ی اسالم"بخش سوم، 

اسالم در اختشار گذاشته و برخی سوءتفاهم ها دربار  ی آن را تصحشح ن ود  و باه  

 بعضی سؤاال  رایج در ای  زمشنه پاسخ می دهد، سؤال هایی مانند:

 ر مورد تروریسم چه می گوید؟اسالم د 

 جایگا  زن در اسالم چشست؟ 

 

*** 





 

 

 اول بخش

 دالیلی بر حقانیت دین اسالم   

با معجتا  بساشار  خداوند خاتم پشامبرانش، حضر  مح د صلی اهلل علشه و سلم، را 

 ه راهای و دالیل کافی که ثابت می کند او وا عاً پشامبری از جانب خداوند اسات،  

اسات  فروفرساتاد   از آخری  کتاابی کاه   خود  متعال نش  خداونده چ ن ود  است.

ان کاه نتا  موجود در آن،  کتاب  رآن، به ه را  معجتا  بسشار .حفاظت می ن ایدم

تاللش  هاش     می دهد کالم خداوند است، از جانب ذا  ا دس الهی وحی شاد  و 

 ای  بخش به توضشح برخی دالیل می پردازد.انسانی نشست. 

 ی در قرآن علم معجزات(1

ای به نام جبرئشل بر پشامبرش حضر  مح د  فرشتهکالم خداوند به وسشله ی   رآن 

 آن را ازبر می ن ود پشامبر صلی اهلل علشه وسلم صلی اهلل علشه وسلم نازل شد  است.

ه با  هام  هاا  آن برای صحابه می خواندند. و

سپس ه را     و می نوشتند،کرد حفظنوبت 

ماارور را  وساالم آنپشااامبر صاالی اهلل علاای 

  دند.ن ومی

عالو  بر ای  حضر  مح اد صالی اهلل   

در آخاری  ساال    ،علشه وسلم سالی یکبار و

ه را  حضر  جبرئشال  دوبار به  ،زندگشتان

از  ر آن انجاام مای دادناد.   با  یجددمرور م
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ش ار زیادی از مسل انان به حفظ  رآن پرداخته  ،امروزتا به  زمانی که  رآن نازل شد

حتای   بسشاری در دوران کودکی توانسته اند ه ه ی  رآن را حفاظ کنناد.   حتی اند.

  یک حرف از  رآن با گذشت ای  ه ه  رن تغششر نشافته است.

داشته است که به تازگی بشان  ی رایقا، حقرآنی که چهارد   رن پشش نازل شد  

 ایا   .سات شاد  ا مدرن کت  پرد  از آن ها برداشته م وعلفناوری و  واسطه یبو 

بار   کالم خداوند می باشاد، کاه   رآن بدون شک می کند که کتاب  موضوع اثبا 

که  رآن توسط پشامبر صلی  ای نشت  علشه وسلم نازل فرمود  است، و صلی اهللپشامبر 

ه چناش  نتاان مای دهاد کاه      دیگر تللش  نتد  است. هرکس اهلل علشه وسلم و یا 

 از جانب خداوند است.حضر  مح د صلی اهلل علشه وسلم پشامبری بر حق 

پاشش حقاایق و   د ساال  هتار و چهاار صا   یکسفکر شود غشرمنطقی است که 

 ا پشترفته تری  دستگا  ها و ششو  هایببه تازگی و  تنهاکتفشاتی را دانسته باشد که 

 به ن ونه هایی در زیر توجه کنشد: .ا  شد  اندثباعل ی کت  و  ی پشچشد 

 نسانچگونگی رشد رویانی اال (  رآن و 
 : چنین بیان می فرمایددر قرآن کریم، خداوند درمورد رشد رویانی انسان 

اى اى از گل آفریدیم. سپس او را ]به صاور   نطفاه  و به یقش  انسان را از عصار "

در جایگاهى استوار  رار دادیم. آنگا  نطفه را به صور  علقاه درآوردیام پاس آن    

 (14-12: 23) رآن کریم،  "... علقه را ]به صور   مضغه گردانشدیم

 سه معنی دارد: عربی ، در زبانلغوی نظراز  علقهکل ه ی 

 خون. ( لخته ی3( شیء معلق )2زالو )( 1)

چنانکه در شکل یاک دیاد    ، علقهبا رویان در مرحله ی  زالودر مقایسه ی  -

)مور و پرسود،  شویممی دو آن بش   شبها  هایی توجهممی شود، می بشنشم 
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رویان از خون مادر تغذیه مای کناد،   در ای  مرحله، . .(8. چاپ پنجم، ص

 Human Development as) تغذیه می ن ایاد.  از خون دیگران لو کهاشبشه ز

Described in the Qur’an and Sunnah ،  .33مور و دیگران، ص). 

 هاای  در شکله چنان که  "ئ معلق است.شش": علقهدومش  معنی کل ه ی  -

مای  یاتان  آو، در رحم مادر علقهمرحله ی در رویان  ،دید  می شود 2و  3

 باشد.

 

 
شکل های ترسیمی برای بیان مشابهت ظاهری یک زالو و یک رویان انسان در مرحله ی  :9تصویر 

مور  Human Development as Described in the Qur’an and Sunnahتصویر زالو از کتاب ). علقه

، هیکمن و دیگران. شکل رویان از Integrated Principles of Zoologyبرگرفته از ، 21و دیگران، ص. 

The Developing Human .12، مور و پرسود ص.) 
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 Theآویختگی رویان در مرحله ی علقه رحم را مشاهده نمود. )می توان در این شکل : 2تصویر 

Developing Human 66، ص. 2، مور و پرسود، چاپ). 

 

 
مشخص شده است(   Bرویانی )که با حرف علقه یمیکروسکپی، می توان  در این تصویر: 6تصویر 

 6/1روزه( در رحم مادر مشاهده نمود. اندازه ی واقعی رویان حدود  12در مرحله ی علقه )حدود  را

 ، لیسون و لیسون(Histology برگرفته از کتاب 66، ص. 2میلیمتر می باشد. )مور، چاپ
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ی کشساه   و ن ای ظاهری رویاناست.  "نخو یلخته " علقه،سومش  معنای  -

ای  به خاطر وجود مقدار  .ی خون می باشدلخته  شبشه علقهمرحله ی  آن در

 تصاویر نسبتاً زیادی از خون در جنش  در طول مرحلاه ی اول مای باشاد )   

 Human Development as Described in the Qur’an and) .(9 شا ار  

Sunnah .63-65، صص) 

به گاردش   ،سومتا پایان هفته  ،جنش  در درونمرحله، خون ه چنش  در ای  

بناابرای ، جناش  در ایا      (.35، ص. 5چااپ ، The Developing Humanدرن ی آیاد. ) 

 .مرحله شبشه به یک لخته ی خون می باشد

 

. نمای بیرونی رویان و علقهنمایش سیستم قلبی عروقی اولیه ی یک رویان در مرحله ی : 9تصویر 

 Theبه دلیل وجود مقدار معتنابه خون در رویان. )آن شبیه یک لخته خون است. کیسه های 

Developing Human  .62مور، چاپ پنجم، ص). 

جناش  در مرحلاه ی    وصشفا ت عشناً مطابق با علقه سه گانه ی یاهاعنم بنابرای 

 است.  علقه

باه  مضاغه  عربی کل ه ی  .استمرحله ی مضغه  مرحله ی بعد که در آیه آمد ،

اگر تکه ای از آدامس در دهان جویاد  شاود و    ششئ جوید  شد  می باشد.معنای؛ 
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که جنش  در مرحلاه   متاهد  می شود، مقایسه گرددبعد با جنش  در مرحله ی مضغه 

 به یک ششئ جوید  شد  می باشد.ی مضغه درست شبشه 

 تا حدی شبشه به جای دنادان روی است بندهایی در پتت جنش  آن وجود علت 

، ماور   The Developing Human) (5و  3های شکل )  .ششئ جوید  شد  می باشد

 .(.3، چاپ پنجم، ص. و پرسود

حضر  مح اد صالی    چگونه

و چهاار  یک هاتار  اهلل علشه وسلم 

امی ای  صد سال پشش دربار  ی ت 

چشتها توانسته اسات آگااهی پشادا    

کند، در حالی که دانت ندان اخشاراً  

ناا  پشتارفته و   تنها با داشت  امکا

مشکروسکوب های  وی کاه در آن  

ها را کت   زمان وجود نداشتند آن

  کرد  اند.
 

در این مرحله، جنین در ظـاهر شـبیه یـک     .مضغهروزه در مرحله ی  02عکس سک رویان : 5تصویر 

تکه شیئ جویده شده است، برای آنکه حلقه های پشت آن تقریباً شبیه جای دنـدان هـا بـر روی یـک     

، The Developing Humanمیلـی متـر مـی باشـد. )     3ویده شده هستند. اندازه ی واقعی رویان شیئ ج

 (، در کیوتوی ژاپن، کار پروفسور هیدو هیشی مارو، دانشگاه کیوتو2مور و پرسود، چاپ
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در  با مقایسه ی یـک رویـان  : 3تصویر 

مرحله ی مضـغه بـا یـک تکـه آدامـس      

آن  جویده شده، مشابهت هـایی را میـان  

 دو می بینیم.

تصویر یـک جنـین در مرحلـه ی     ال (

می توانید بنـدهایی را بـر پشـت    مضغه. 

رویان ببینید که شبیه جـای دنـدان مـی    

، The Developing Humanباشــند. )

 .(19، ص 2مور و پرسود، چاپ

 

تکــه آدامــس جویــده عکــس یــک  ب(

 شده.
 

 

 

از هتار ساال بعاد از   )بشتتر  9355در سال ونهوک اولش  دانت ندی بود که لشو

به متااهد  ی سالول   حضر  مح د صلی علشه وسلم( با استفاد  از مشکروسکوپ 

 فکر می کردند که سالول اساپرم   ها به اشتبا  آناسپرم انسان )اسپرماتوز( پرداخت. 

جنس مؤنث از انسان است که و تی وارد تخ دان  یریت و کوچکی پشش طرح اولشه 

، ص 2چـاپ ، مـور و پرسـود،   The Developing Human) می شود رشد پیدا می کند.

9). 

دانشمندان جهان در زمینه ی  نیتر برجستهپروفسور امرتوس کیث ال. مورو یکی از 

( The Developing Humanان )و کتـابی بـا عنـو   ا ،آناتومی و جنین شناسـی مـی باشـد   

دنیـا   زنـده ی بـه هشـت زبـان     کـه  هرا به رشته ی تحریر درآورد "رشد و تکامل بشر"
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انجمن ویژه در ایاالت متحـده ی   و یک مرجع علمی بوده این کتاب ترجمه شده است.

  برگزید.به عنوان بهترین کتاب آن را آمریکا 

کانـادا   یزیست شناسی در دانشگاه تورنتـو آناتومی و استاد رشته ی دکتر کیث مور 

د و به مـدت  ی بوپزشکدانشکده ی در علوم پایه  تسیاردر آن دانشگاه معاون او  است.

 ی، و1923در سـال   .خدمت نموده استرئیس بخش آناتومی نیز به عنوان  هشت سال

از   j.c.b بـزرگ  جایزه ی ؛در زمینه ی آناتومی در کانادابرجسته ترین جایزه ی موجود 

را چنـدین انجمـن بـین المللـی      دکتر مـور  .دریافت نمودرا  انجمن کالبد شناسی کانادا

أت اتحادیـه ی  و هیـ  شناسی آمریکـا و کانـادا  از قبیل انجمن کالبد  مدیریت کرده است،

 دانشمندان زیست شناسی.

طی هفتمین کنفرانس پزشکی در عربستان سعودی، پروفسـور مـور   ، 1921در سال 

قرآنـی در مـورد   به روشن شدن آیات  کهاست بوده برای من این افتخار بزرگی "گفت: 

از جانا خداوند بـر حضـرت    ه این آیاتدانم کبه روشنی می کمک نمایم. تکامل بشر 

اهلل علیه وسلم نازل شده است، زیرا بیشتر این علوم تا بعد از چندین قـرن کشـف   صلی 

 م فرسـتاده ی ثابت می کند که حضرت محمد صلی اهلل علیـه وسـل  این را هم  نشده اند.

این حقیقـت  ) This is the Truth نوار ویدیویی  اظهارنظرمنبع این )خداوند بوده است.
توضیحات ویدئو کلیپ مشاهده ی یا ویدیویی نوار این کپی دریافت برای است.  (است

دیـدن    www.islam-guide.com/truthاز ایـن سـایت    آنالیـن پروفسـور کیـث مـور،    

 .(نمایید

بـه  آیا این ابراز نظر شـما   ": ندرا پرسیده بودپروفسور مور این سؤاالت از  پایاندر 

در پاسخ می گوید: وی که شما معتقدید که قران کالم خداوند می باشد؟ این معنا است 

 (This is the Truth ویدیویی  نوار) .بینم یمن شکلی در پذیرش آنیچ مهمن "

ان بسـیار  جنـین انسـ  رشـد  مراحـل  ": بیان داشـت کنفرانس، پروفسور مورو یک در 

مـی  پیشـنهاد   می باشد، شددر طول ر اتتغییر مرتبط بافرایند پیوسته  پیچیده است، این
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قـرآن و  و عبارات مطرح شـده در  شرایط  مطابقکه سیستم جدیدی از طبقه بندی  شود

یـا تأییـد   بیان داشته، انجام داده آنچه حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم سنت: ) سنت

و بـا علـوم جنـین     بـوده  فراگیـر  و این سیستم پیشنهادی ساده .وده است( تعیین شودنم

قرآن و حدیث ) داده های قابـل   بر رویمطالعات فشرده  زی مطابقت دارد.شناسی امرو

صـحابه آنچـه کـه ایشـان     شده اسـت   بر صلی اهلل علیه وسلم گزارشاعتماد توسط پیام

 ی رافرموده اند انجام دادند یا آن را تأیید کرده اند( در این چهار سـال گذشـته سیسـتم   

خصوصاً با به  ،شگفت آور استکه واقعاً  آشکار می سازدبرای دسته بندی جنین انسان 

 ت گردیده است. بثاز میالد  پسدر هفت قرن  خاطر داشتن اینکه این موضوع

در تخم را طی  جنین جوجه مراحل رشدم جنین شناسی، چه ارسطو، کاشف عل اگر

ی جزئیاتهیچ گونه وی  د مسیح مشخص نمود، اماچهارم پیش از میالقرن در مطالعاتش 

 نکرد.بیان  مرحلهزمینه ی این ن در ایرا 

دربـاره ی   اطالع بسیار اندکی ،می توان فهمید از تاریخ از جنین شناسیجایی که تا 

. وجود داشته اسـت  این دوازده قرنطی جنین شناسی انسان دانش و طبقه بندی  مراحل

دانـش علمـی   بـر پایـه ی   جنین انسان نمی توانـد   توضیحات قرآن درباره ی، از این رو

 ضـیحات که: ایـن تو باشد این  می تواند تنها نتیجه ی منطقی باشد.هفتم در قرن وجود م

او نمـی  وحـی شـده اسـت.    م حضرت محمد صلی اهلل علیـه وسـل  بر از جانا خداوند 

بـدون هرگونـه    بـی سـواد  یـک فـرد   زیرا اطالعی داشته باشد، جزئیات از این توانست 

 ( ".این حقیقت است"، This is the Truth ویدیویی  نوار" ).علمی بوده استآموزش 

 ب(  رآن و کو  ها   
سراسـر جهـان    پایه در بسیاری از دانشگاه هایمرجع یک کتاب  ،Earthکتابی با عنوان 

مشـاور  وی  پروفسور امرتوس فرانک پـرس اسـت.  یکی از دو نفر مؤلف آن،  می باشد.

 تسـ ایروازده سـال  بود و بـه مـدت د   ،جیمی کارتر ،آمریکاعلمی رئیس جمهور سابق 
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او در کتابش می گوید که کـوه   اشت.تن را بر عهده ددر واشنگ علومآکادمی بین المللی 

 همچنـین  .322 ص  Earth, Press and Siever) ریشـه هـایی دارنـد.   خود ها در زیر 

Earth Science, Tarbuckand Lutgens, 121 ص.) 

کـوه هـا    ترتیـا بدین  اند. ی گرفتهزمین جا ژرفایدر این ریشه ها عمیق هستند و 

بیانگر این  .در صفحه ی بعد( 1،2،9 تصاویربه رجوع شود )  شکلی شبیه به میخ دارند

  قرآن درباره ی کوه ها شرح داده است. همان چیزی است که

 خداوند در قرآن می فرماید: 

 "و کو  ها را ]چون  ماشخ هاایى ]نگذاشاتشم ؟   اى نگردانشدیم؟ آیا زمش  را گهوار "

 (5-3: 53) رآن کریم، 
 

 
 (312ص  Earth Press and Siever) کوه ها ریشه هایی در عمق زمین دارند. : 5تصویر 

 

 
نمای کلی نیمرخ. کوه ها مانند میخ ها، ریشه های عمیقی در ژرفای سطح زمین دارند. : 3تصویر 

(Anatomy of the Earth, Cailleux 001، ص.) 
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نشان می دهد کوه ها به دلیل ریشه های عمیقشان، شکلی میخ مانندی  تصویر دیگری که: 9تصویر 

 .(122، ص Earth Science, Tarbuck and Lutgensدارند. )

 

 سطحی ثابت کرده است که کوه ها در زیر الیه ی شناسی زمینعلوم دانش کنونی 

اع ممکن است چندین برابر ارتف این ریشه ها .(9شکل ) دنزمین ریشه های عمیق دار

 The Geological Concept of Mountains) .پیش بروند ، در زیرسطح زمین ازکوه ها 

in the Qur’an  2انتشارات ال نگار، ص) 
اساس این اطالعات کلمه ی کوه بربرای  صیفایسته ترین کلمه برای توبنابراین ش

سطح جسم در زیر بیش ترین قسمت یک میخ درست فرورفته  چراکهمیخ می باشد، 

مربوط به ریشه های ی تاریخچه ی این علم به ما می گوید که نظریه  .می گردد خفیم

توسط آسترونومر رویال، آقای جورج آری  1262در سال برای اولین بار کوه ها عمیق 

 Geological، همچنین رجوع شود به:322، ص Earth, Press and Siever) .عرضه شد

Concept of Mountains in the Qur’an  2ص) 
 د.نکوه ها نقش مهمی در پایدار ساختن پوسته ی زمین بازی می کن به این ترتیا،

(The Geological Concept of Mountains in the Qur’an 32-33، صص) از ها  آن

 می فرماید:کریم لرزش زمین جلوگیری می کنند. خداوند در این باره در قرآن 

ها ]قرار داد[ تا شما  ما را نجنباند و رودها و راههايى استوار افكند تا ش و در زمين كوه"

 (16:12 ،)قرآن كريم "راه خود را پيدا كنيد.
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مانند  کوه هامینی نیز  اذعان می دارد که نظریه ی جدید الیه های ز طبق بعالوه،

نقش کوه ها به عنوان تثبیت کننده ی آگاهی از  .عمل می کنندزمین رنده ی ه دااثابت نگ

از اواخر دهه ی شصت  نتیجه ی دانش بشر در مورد الیه های زیرین زمین،و در زمین

 .مسجل شدبرای دانشمندان 

در زمان حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم شکل واقعی کوه  می توانست آیا کسی

، ی بیندتوانست تصور کند که ساختمان فشرده ی کوهی که او ممی کسی ها را بداند؟ 

زمین شناسی  ؟عمق زمین ادامه دارد و دارای ریشه هستند در طبق گفته ی دانشمندان

 مدرن آیه های قرآن را در این باره تأیید می نماید.  

 
 

 ج(  رآن و پشدایش جهان
به وضوح نشان می دهد که، در یک مرحلـه   و نظری، تجربیعلم جدید کیهان شناسی، 

گازی داغ بسـیار للـیو و    یعنی ترکیا) ی زمانی، تمام جهان چیزی جز ابری از دود نبود.

 ,The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe کدر.

Weinberg 112-93 .صص). 

 مـی باشـد.  اسـتاندارد  کیهان شناسـی مـدرن   علم  بی چون چرای این یکی از اصول

دود را از بقایـای ایـن   ل سـتاره هـای جدیـد    یشـک تمی توانند نیز ون دانشمندان هم اکن

و در شا می بینیم،  که مادرخشانی  ستاره های (.11و  11 های )شکل مشاهده نمایند.

 خداوند در قرآن می فرماید: می باشد. یدودماده ی ن همااز ناشی جهان کل 
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سپس آهنگ ]آفرینش  آس ان کرد و آن بخارى بود پس به آن و به زماش  فرماود   "

 (99:99) رآن کریم،  "پذیر آمدیم .مانخوا  یا ناخوا  بشایشد آن دو گفتند فر

زیرا زمین و آسمان باالی آن )ستاره ها، ماه، خورشید، سیاره ها، کهکشانها و لیـره(  

شکل گرفته از این دود مانند است، نتیجه می گیریم که زمین و آسمان بسته به وجود آن 

خداوند در ند. گرفته ا ج از این دود هر کدام شکل جداگانه ای به خودسپس خار است.

 قرآن می فرماید:

آیا کسانى که کفر ورزیدند ندانستند که آس انها و زمش  هار دو باه هام پشوساته     "

اى را از آب پدیاد آوردیام   بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختشم و هر چشت زند 

 (29:62) "آورند.آیا ]باز هم  ای ان ن ى

زمین شناسی و رئیس بخـش  ، استاد رشهودکتر آلفرد کرونل یکی از زمین شناسان م

 وهانس گوتن برگ، مینز، آلماندانشگاه ژزمین شناسی در مؤسسه ی علوم زمین شناسی 

حضـرت محمـد صـلی اهلل علیـه      وقتی نگاه می کنیم که: وی چنین بیان می دارد است.

ـ   استکن ممتقریباً ناوسلم اهل کجا بوده .. فکر می کنم  منشـأ   دربـاره ی زی بتوانـد چی

یده ترین پیچ آن هم با ،ظرف چند سال گذشته ا ، زیرا دانشمندان تنهبداند جهان مومیع

 .از آن سردر آورده اند، و پیشرفته ترین فناوری های زمان

( برای دریافت یک نسخه از این نوار ویدیویی یـا  This is the Truth)از نوار ویدیویی )
 کرونر به صورت آنالین بـه سـایت  های نظریات پروفسور آلفرد مشاهده ی ویدیوکلیپ

www.islam-guide.com/truth ).مراجعه فرمایید 
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ی است "دود"از مشان سحابی گاز و غبار، که با ش اند  ی  تولد یک ستاره ی جدید: 92تصویر 

 (52، هشتر و هنبست، ص.  The Space Atlasکه ماد  ی اولشه ی تتکشل جهان است. )

 
برافروخته  که سال نوری می باشد 61ابری از گاز و لبار با قطری حدود  ،سحابی مرداب :99تصویر

ساطع شده از ستاره های داغ تازه متولد شده در میان توده ی لبار تشعشع پرتوهای ماوراءبنفش از 
ی از انجمن تحقیق ستاره شناسی دانشگاه کار،  ,Horizons, Exploring the Universe, Seeds) است.

 (9 .، صها
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چهـار صـد سـال پـیش     هـزار و  حدود که کسی به نظر من : چنین ادامه می دهداو 

، قادر نبوده است بـا اسـتفاده از معلومـات    هدر مورد فیزیک هسته ای  نمی دانستچیزی 

 This is the)نـوار ویـدیویی    مـی باشـد.   یزمین و آسمان یکمنشأ  ،مثالًخود دریابد که، 

Truth) 

 انسان غتد(  رآن و م
که از نمازگزاردن پیامبر صلی اهلل  بدطینتدرمورد یکی از کافران کریم قرآن  رخداوند د

 می فرماید:چنین  ،علیه وسلم در کعبه ممانعت می کرد

 دروغتن پشتانى  ه ان]بگشریم.  سخت را  او] پشتانى نایستد باز اگر !زنهار "

 (93-95: 93) رآن کریم،  "را! پشتهگنا 

چرا قرآن کرده است؟  استفادهروغ گویی و گناه کاری د رایرا ب پیشانیچرا قرآن 

چه ارتباطی است؟  وصف ننمودهن بودو گناه کار  ییدروغ گورا به آن شخص خود 

اگر نگاهی به دروغ گویی و خطاکاری وجود دارد؟ و انسان  پیشانییعنی  ،بین این دو

  (.10ل شکرا خواهیم یافت.)مخ پیشین مغز پیش بیاندازیم، جمجمه ی یجلوبخش 

 کتابی به عنوان چه می گوید؟ ناحیهاین  درباره ی عملکرد زیولوژییف علم

Essentials of Anatomy & Physiology )در باره ی این  )اصول آناتومی و فیزیولوژی

حرکات در بخش  برای برنامه ریزی و نوآوری دوراندیشیو  هانگیز" می گوید:قسمت 

این ناحیه ای است که با  صورت می گیرد.ز مغالب های پیششین به مربوط جلویی 

، سیلی و Essentials of Anatomy&Physiology) همکاری می کند.مغز کورتکس 

، نوبک و دیگران، The Human Nervous Systemو همچنین  011دیگران، ص. 

 (311-311صص. 
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می نیز گمان  انگیزش و تحریک پذیری بادر ارتباط آن " :چنین می خوانیمکتاب  در

 & Essentials of Anatomy) ."پرخاشگری باشد بردی برایمرکز کارپیش مغز رود 

Physiology  011، سیلی و دیگران، ص) 

و آلاز رفتارهای برنامه ریزی، انگیزش مغز عهده دار ناحیه ی پیش بنابراین این 

ست شایسته ابنابراین  .راستگویی می باشدو  وییو عهده دار دروغ گبوده خطا  خوب و

و خطاکار  وییدروغ گکه پیشانی را، زمانیکه فردی دروغ گفته یا خطایی می کند، به 

 پشتهگنا  دروغتن پشتانى  ه ان]... " چنانکه قرآن می فرماید:توصیف کرد. بودن 

 "را!

 
ناحیه ی پیش مغز در بخش پیشین قشر مغزی نواحی عامل در نیمکره ی چپ قشر مغزی. : 92تصویر

 (011، سیلی و دیگران، ص.  Essentials of Anatomy & Physiologyت. )جای گرفته اس
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ی وظیفه  اخیرشصت سال  همیندر  دانشمندانطبق گفته ی پروفسور کیث ال مور 

 Scientific "  االعجاز العلمی فی الناصیة) .ناحیه ی جلوی مغزی را کشف نموده اند

Miracles in the Front of the Head), " 31دیگران، ص. ، مور و) 

 دریاچه ها و رودهاکریم؛  ها(  رآن
 حائلی مانند، قراربگیرند همکنار دو دریای مختلف هرجا که آشکار می سازد علم جدید 

ز هم جدا می سازد که هر دو دریا را احائل این دیوار  .وجود داردها  بین آن دیواریک 

 Principles of) کدام دما، شوری و چگالی مخصوص خودشان را دارند.

Oceanography  .92-90، دویس، صص) 
 شور و ،در مقایسه با آب اقیانوس اطلس، گرم به عنوان مثال، آب دریای مدیترانه

رد وادر باالی تنگه ی جبل الطارق چگال است. وقتی که آب دریای مدیترانه کم 

گرمی و شوری و ویژگی های کم چگالی خودش  انهم اب، اقیانوس اطلس می شود

. ی آن جریان می یابددر عمق حدود هزار مترو اقیانوس اطلس  درونند صد کیلومتر چ

 (12. ) شکل یت می گرددثبتآب مدیترانه در این عمق 

 

 
آب دریای مدیترانه با همان خصوصیات گرما، شوری و چگالی اندک به اقیانوس اطلس از : 96تصویر

نکه حائل موجود در بین دو آب مذکور آن هـا را از  به دلیل آوارد می شود، طریق تنگه ی جبل الطارق 
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 Marine( مـی باشـند. )  °Cهم جدا نگاه می دارد. دماهای بیان شـده براسـاس درجـه ی سلسـیوس )    

Geology  .32، کونن، ص) 
 

با این  ،دارنداگرچه این دریاها دارای موج های بزرگ، جریان قوی و جزر و مد 

 .وجود آب های آن دو باهم نمی آمیزد

اشاره می کند که حائلی میان دریاهایی که به هم می رسند وجود در قرآن کریم 

 .داشته و آن ها باهم درنمی آمیزند

 می فرماید:چنین  متعال خداوند

 فاصلى حد دو آن کنند. مشان برخورد هم با  که] کرد روان  اىگونه به] را دریا دو"

 (22-99: 55) "کنند.ن ى تجاوز هم به که است

، صحبت می کند شیرینشور و ی هاآب دریاحائل میان  قرآن درباره یا زمانی که ام

 .حائل بحث می کنددیوار  واسطه ی به "ممنوعهبخش "وجود از 

 :می فرمایددر قرآن متعال خداوند 

  و] ششری  یکى ای  کرد روان هم سوى به زنانموج را دریا دو که کسى اوست و"

 "داد.  رار استوار حری ى و مانع دو آن مشان و است تلخ  و] شور یکى آن و گوارا

(25 :56) 

شور بین آب شیرین و هنگامی که از این حائل چرا قرآن  ،ممکن است پرسیده شود

اشاره می نماید اما هنگام بحث از دو دریا آن را ذکر  منطقهه و ناحیبه بحث می کند، 

 ؟نمی کند

ه که آب شور و شیرین به هم می مصا رودخانکه در اذعان می دارد علم نوین 

می  متفاوت یت با آنچه در برخورد میان دو دریا رخ می دهد تاحدودیوضع، رسند

نگاه  معلوم شده آنچه آب شیرین )آزاد( و شور را در دهانه ی رودخانه از هم جدا .باشد

است که دو الیع را  "منطقه ی چگال، با چگالی های مشخص و ناپیوسته"یک می دارد، 
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 Introductory. همچنین 030، گراس، ص Oceanographyزهم جدامی دارد. )ا

Oceanography ( این منطقه )ناحیه ی جداساز( میزان 211-211، ترومن، صص

، گراس، Oceanography( )13شوری متفاوت با آب شیرین و آب شور دارد. )شکل 

 (211-211، ترومن، صص. Introductory Oceanography. و 033 .ص

 

 
در دهانه ی  (مشخص هستند  ‰نمایانگر میزان شوری )بخش ها با درهزاربرش عرضی : 99تصویر

رودخانه. این جا می توان منطقه )ناحیه ی جدایی( بین آب های شور و شیرین را مشاهده کرد. 

(Introductory Oceanography، ،211 ص ترومن )با اندکی تصرف 

 

که دما، شوری، مدرنی  اتیپیشرفته و تجهیز هایابزارو با  به تازگیاین اطالعات 

چشمان آدمی  .ستکشف شده ا، اکسیژن و لیره را اندازه می گیرند دقیق چگالی، میزان

ه چشم بهای مذکور بلکه دریا ی تالقی کننده نمی باشد،میان دو دریاتمایز قادر به دیدن 

نوع می نمی تواند سه . به عالوه، چشمان آدپدیدار می شودما مانند یک دریای همگن 

 ها بین آن حائلآب شیرین، آب شور، و  را ببیند: دهانه ی رودتقسیم بندی آب در 

 (.کننده)ناحیه ی جدا 
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 و(  رآن و اع ا  دریاها و موج های ع قی 
 خداوند در قرآن می فرماید:

 موجى که است ژرف دریایى در که است هایى تاریکی مانند  حالت آن کافران] یا"

 است ابرى آن باالى  و] است  دیگر] موجى آن روى  و] پوشاندمى را نآ

 را دستش  غر ه] گا  هر است گرفته  رار بعضى روى بر بعضى که است تاریکشهایى

 (29:92) رآن کریم،  "... بشندمى را آن زح ت به آورد بشرون

کسـی  ه اگـر  ، جایی کـ گویداعماق دریاها و اقیانوس ها می  ی هایتاریکاز این آیه 

دریاهـا و اقیـانوس   اعماق  یتاریک .قادر به دیدنش نخواهد بود، ش  را بیرون بکشددست

 هیچ نـوری تقریباً در این عمق،  .پایین تر یافت می شودمتر و  011عمقی حدود در ها 

هـیچ گونـه روشـنایی     اصـالً متر  1111زیر عمق ( 12شکل ) .وجود ندارد و روشنایی

  (01الدر و پرنتا، ص. ، Oceans) وجود ندارد.

 
درصد نور خورشید بر سطح دریا بازتابیده می شود. سپس تقریباً تمامی هفت  21تا  2: بین 12تصویر

متر عمق دریا جذب  011رنگ طیف نور یکی پس از دیگری، به جز نور ماوراء بنفش، در نخستین 
 (01، الدر و پرنتا، ص.  Oceansمی شوند. )
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 متر لچهاز  ریایی و یا تجهیزات مخصوص نمی تواند بیشانسان بدون کمک زیر د

 011، ازجمله عمق تاریک اقیانوس هاق اعمدر اتواند انسان نمی  لواصی کند.زیر دریا 

 زنده بماند.زیر آب متر 

به وسیله ی تجهیزات مخصوص و زیردریـایی هـا کـه بـه منظـور      دانشمندان اخیراً 

را کشـف نمـوده   این مناطق تاریـک  شده اند لواصی در جاهای عمیق اقیانوس ها تهیه 

 اند.

 موجى ،که ژرف دریایى ... در"از جمله ی بعدی آیه ی پیشین:  می توانهمچنین 

استنباط  "است.. ابرى آن باالى  و] است  دیگر] موجى آن روى  و] پوشاندمى را آن

 شـوند. ق دریاها و اقیانوس ها به وسیله ی موج هـا پوشـیده مـی    آب های عم نمود که

ی دوم همان امواج سطحی قابل مشاهده بر دریاهـا مـی باشـد،    ست که موج هامبرهن ا

ولی امواج  هایی وجود دارند.ابردوم امواج  یباالبیان می دارد که بر ه ی مذکورآیچراکه 

 ؟هستند چهاول 

محـل  در "کـه  وجود دارنـد  امواج درونی نوعی دریافته اند که به تازگی دانشمندان 

،  Oceanography). پدید مـی آینـد  الیه ی مختلف های متفاوت بین دو لی چگاتالقی 

 (16) شکل  (.012گراس، ص. 
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داخلی در تالقی دو الیه ی آب با چگالی های متفاوت. یکی از آن ها للیو )الیه ی  امواج: 16تصویر

 (013، گراس، ص. Oceanography)(. رویی(، و دیگری با للظت کم تر )الیه ی زیرین
 

آب هـای   مـی پوشـاند زیـرا   را دریاها و اقیانوس هـا   یامواج داخلی آب های عمق

امـواج   .دارنـد تـری   چگالی بیش ترباالبخش های عمیق نسبت به آب های بخش های 

هـم  درامواج سطحی می توانند مثل  همها  آن داخلی نظیر امواج سطحی عمل می کنند.

ولـی مـی   ، نسان قابل رؤیت نیسـتند های ا چشمبوسیله ی امواج داخلی  .شکسته شوند

 .مشـخص نمـود  دما یا تغییرات شوری آب در مکان های معین  بررسی اب توان آن ها را

(Oceanography .012، گراس، ص) 

 ز(  رآن و ابرها   
برطبق دانشمندان شکل ابرها را مورد مطالعه قرار داده اند و فهمیده اند که ابرهای بارانی 

مراحل مشخص به وسیله ی انواع بادها و ابرها ادامه  گرفته اند و شکلسامانه ی معینی 

 دارد.



 31  راهنمای تصویری آشنایی با اسالم 

 

هواشناسان مطالعه کرده اند که یک نوع ابر بارانی به نام کومولونیمبوس وجود دارد. 

و چگونه آنها باران، تگرگ، صاعقه تولید می  تشکیل می شود چگونه ابر کومولونیمبوس

 کنند 

مولونیمبوس مراحل زیر را برای تولید بـاران طـی مـی    آنها دریافته اند که ابرهای کو

   کنند:

: ابرهای کومولونیمبوس زمانی تشکیل می شـوند  به وسشله ی بادابرها  هدایت .1

که باد تعدادی تکه ابرها ی کوچک )ابرهای کومولوس( را به جایی که ابرها در 

 (.11و12 های )شکل .آن جمع می شوند، هل دهد
 

 
در  Dو  B  ،Cره ای، نشان دهنده ی ابرهایی که به سمت پوشش دادن نقاط عکس ماهوا: 11تصویر

 The Use of Satellite Pictures inپیکان ها نمایانگر مسیر وزش باد هستند. ). حرکت می باشند

Weather Analysis and Forecasting ، ،122ص. اندرسن و دیگران) 
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( در حرکت به سمت پوشش ناحیه ای در نزدیکی تکه های کوچک ابر )ابرهای کومولوس: 12تصویر

، ص. لودلم،  Clouds and Stormsافق، جایی که یک ابر کمولونیمبوس بزرگ در آن دیده می شود. )

1.3) 

 
تـری   سپس ابرهای کوچک به هم ملحق می شوند تا ابرهـای بـزرگ   پشوست :  .0

ان، ، آتنـز و دیگـر   The Atmosphere) (12 و19 هـای  ) شـکل  .تشکیل شوند

  (131، ص. Elements of Meteorologyو  069-062صص. 
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ابرهای کوچک به هم می ( وقتی که B) .تکه ابر کوچک جدا شده )ابر کمولوس( (A): 19تصویر

قطرات آب  روی هم انباشته می شود. پیوندند، فشار زیری در بین ابرهای بزرگ تر افزایش یافته و ابر

 (069و دیگران، ص. آتنز ، The Atmosphere)د. نمایش داده شده ان با عالمت 
 

ابرهـای  میان در  فشار زیرینبه هم پیوستند،  کزمانی که ابرهای کوچ انباشت : .2

تر از کناره ها  ابرها قوی نزدیک مرکز فشار زیرین افزایش پیدا می کند.تر بزگ 

 ..می باشد

 بـدین ترتیـا   ،یابدافزایش بدنه ی ابرها ارتفاع باعث می شود  زیرینهای فشاراین 

 .(01،1و01 های شکل). می شود و متراکم  ابر روی هم انباشته

اتمسـفر  تر داخل منطقه ی سردبه ابرها باعث می شود بدنه ی ابرها  ارتفاعاین رشد 

 تر می شـوند.  و بزرگ و بزرگ تشکیل شده، جایی که قطرات آب و تگرک کشیده شود

که فشار زیرین بتواند آن هـا را  شوند ز آن ا تر وقتی که قطره های آب و تگرگ سنگین

)رجوع شود بـه   ابرها به شکل باران و تگرگ و لیره باریده می شوند. نگاه دارد، از میان

The Atmosphere ـ ، میلـر و  Elements of Meteorologyو  069و دیگـران، ص   ز، آتن

 (130-131تامپسون، صص. 
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ابر انباشته و متراکم گشت، باران از میان آن فرو می  یک ابر کمولونیمبوس. پس از آنکه : 01تصویر

 (102، ص. بودین،  Weather and Climate)بارد. 
 

  می فرماید: کریم خداوند در قرآن
 آن  اجاتاء ] مشان سپس راندمى آرامى به را ابر  که ست]خدا که اىندانسته آیا"

 خالل از که بشنىمى را رانبا هاىدانه پس سازدمى متراکم را آن آنگا  دهدمى پشوند

 (96: 29) رآن کریم،  "... آیدمى بشرون آن

 
 (02، سکورر و وکسلر، ص. A Colour Guide to Cloudsیک ابر کمولونیمبوس. ) : 01تصویر



 31  راهنمای تصویری آشنایی با اسالم 

 

ابرهـا   عملکـرد ساختار و ، یریجزئیات راجع به شکل گبه  همین تازگی هواشناسان

و دیگـر   ، بـالون هـا  رایانـه هواپیمـا، مـاهواره،    ماننـد  ای به وسیله ی لوازم پیشـرفته را 

میزان رطوبت  شها، سنج آنمربوط به ابرها و مسیر دست یافته اند تا بتوانند تجهیزات، 

)رجـوع   .را مورد بررسی قـرار دهنـد   تعیین سطح و تغییر فشار جونیز و و تغییرات آن 

مطر، مکی و دیگـران،  شود به اعجاز القرآن الکریم فی وصف انواع الریاح السحوب و ال

 (22ص. 

 و باران، درباره ی تگرگ وصاعقه صحبت می کند: ابراشاره به بعد از  پیشینآیه ی 

 آنجاسات  در کاه   زد یاخ  ابار  از] کو  هایى از آس ان از  که خداست] ... و"

 کاه  هار  از را آن و رسااند ماى  گتند بدان بخواهد را که هر و ریتدمى فرو تگرگى

) ارآن کاریم،    "ببارد.  را چتا ها  بر ش روشنى است نتدیک ارددمى باز بخواهد

29:96) 

ارتفاع شـان  می بارانند، تگرگ  که هواشناسان دریافته اند که ابرهای کولومونیمبوس

. باشـد مایـل( مـی    1/2تـا   2/3پـا )  21111تـا   02111حـدود  اندازه ی کوه ها و به 

(Elements of Meteorology .131، میلر و تامپسون، ص) 

 از] کو  هایى از آس ان از  که خداست] ... و " :آمده استکه در قرآن  گونههمان

 (01)شکل  "ریتد...مى فرو تگرگى آنجاست در که  زد یخ ابر

 

در اشاره به تگرگ ممکن است سؤالی راجع به این آیه پیش بیاید. چرا در این آیه   

بـه   تـرین عامـل  مهم که تگرگ ست آیا به این معنا ا؟ "...روشنايی برر  آن " آمده است:

ــی باشــد؟  ــده ی صــاعقه م ــاب  وجــود آورن ــه کت ــاهی ب ــد نگ ــواناجــازه دهی ــا عن  ی ب

"MeteorologyToday says" .بیاندازیم  
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ای از ابر که بسیار سرد و دارای تکه های ریز یخ می باشد ابـر   در ناحیه کتاب می گوید

قطـره   وقتـی  بار الکتریکی مـی گیـرد.  

های تگـرگ برخـورد   دانه  اب آبهای 

رهـا   ی درونـی شـان را  می کند، گرما

باعـث مـی   این  یخ می زنند.ه و ساخت

های تگرگ نسبت بـه  دانه شود سطح 

تر  گرمپیرامون شان  کریستال های یخ

ــتند.  ــا  هس ــرگ ب ــه تگ ــه دان ــی ک وقت

کنـد،   کریستال های یخ برخـورد مـی  

: یک پدیـده ی مهـم اتفـاق مـی افتـد     

بـه سـوی   سردتر  ها از جسم  الکترون

بد. بـه ایـن   اجسم گرم تر جریان می ی

الکتریکـی  ، دانه ی تگـرگ بـار   ترتیا

یار سـرد بـا دانـه    قطره های بسکه همین حالت هنگامی پیش می آید که گیرد.  منفی می

 .کننـد مـی  برخـورد  گرفته اند، مثبت  بارو خرد شده ی یخ که ریز  ذراتو ی تگرگ ها

به بخش های باالتر ابر  فشارزیرینبواسطه ی تر مثبت ریز بارسبک تر دارای  اجزاء این

قسمت پـایین ابـر ریـزش مـی     به بار منفی باقی مانده ی دارای تگرگ  شوند.منتقل می 

قه عصـا به شکل پایین ابر بار منفی می گیرد. این بارهای منفی به این ترتیا بخش کند، 

  (321، آهرنس، ص. Meteorology Today) .گرددتخلیه می 

 می باشد. صاعقهبروز ترین عامل  مهم تگرگکه  فته می شودرگ جهنتیچنین 

 

 1611تـا دهـه ی    صاعقه اخیـراً کشـف شـده انـد.     ذکر شده در زمینه یاطالعات 

کـه   فـت به عنوان مثال، او مـی گ  هواشناسی حاکم بود.علم  بر ارسطومیالدی، نظریه ی 
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ید کـه صـدای تنـدر    همچنین می گو .بخار خشک و نمناک است اتمسفر دارای دو نوع

سـوختن و شـعله   ابرهای مجاور می باشد، و صاعقه  اببرخورد بخارهای خشک  صدای

، The Works of Aristotle) .اسـت و مالیم آتشی باریک و  ابخارهای خشک بور شدن 

، جلـد سـوم، راس و دیگـران، صـص.     Meteorologicaترجمه ی انگلیسی بـا عنـوان:   

 ب (269-269

کـه   ،هزار و چهار صـد سـال پـیش    در حاکم هواشناسی اتظریاین ها تعدادی از ن

 نازل گشت، بودند.قرآن 

 ح( دیدگا  دانت ندان دربار  ی معجتا  عل ی  رآن
کریم قرآن  علمی ه ی معجزاتدربارمختلف دانشمندان  اتوانید نظرآنچه در زیر می خ

 "This is the Truth"نـوار ویـدیوئی بـا عنـوان      یـک  تمامی نظریات زیر در می باشد.

 دانشـمندان کـه  بشـنوید  ببینیـد و  گردآوری شده است. در این نوار ویدیوئی، می توانید 

بـرای   www.islam-guide.com/truthسـایت   به)لطفاً  .آتی را ابراز می نمایندنظریات 

 ( بر اینترنت، مراجعه کنید.آن  یا مشاهده یذخیره ی این نوار ویدیوئی 

ستاد علم آناتومی اسـت. پروفسـور طـا و سـالمتی     دکتر تی. وی. ان. پرسود ا (1

تگاه تناسلی از دانشگاه کودکان، و پرفسور علم مامایی، دانش امراض زنانه، و دس

رئـیس قسـمت    جا وی به مدت شـانزده سـال   در آن کانادا می باشد.در  منیتوبا

ایشـان مؤلـف یـا     .یش دارددر رشـته ی خـو  شـهرت زیـادی    یو بود. آناتومی

 علمی منتشر سـاخته اسـت.  مقاله ی  111 بیش ازکتاب درسی و  22ویراستار 

جایزه ی رشته ی آنـاتومی در کانـادا، جـایزه ی    ، برجسته ترین 1991در سال 

 .را دریافت نمود انجمن آناتومی کانادااز  جی. سی. بی.بزرگ 

ایشـان بـود،   درباره ی معجزات علمی قرآن که مورد تحقیـق   یواز  هنگامی که

 :دادتوضیح  ن گونهپرسش شد، ای
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و نمـی توانسـت   ؛ عـادی بـود  کـامالً   یک فردمحمد ه من گفته شده، بچنانکه "

 ،به عالوه بی سواد بود.یک فرد درس نخوانده و ، او واقعدر  بنویسد. یا بخواند

سال پـیش حـرف مـی    صد( چهارهزار و  هزار و دویست )البتهداریم درباره ی 

ی ارائـه داده  عمیقـ و بیانات  یاتنظرکه  هستشخص بی سوادی  این جا زنیم.

من  د.ندقیق می باشی از لحاظ ماهیت علمی بسیار شگفت آوراست که به طور 

تعداد حقایق و  .بدانمتصادفی صرفاً هرگز نمی توانم این درستی این نظریات را 

در اندیشه  دکتر مور،نظریات صحیح و دقیق بیش از اندازه هستند، من هم مانند 

گفتـه هـا   منشأ بیـان ایـن   الهی  ات یا وحیالهامیست که باور کنم برایم سخت ن

 ".بوده است

 صلی اهلل علیـه وسـلم   و احادیث پیامبر اکرمآیات قرآنی  برخیپروفسور پرسود 

ایـن آیـات و    وی همچنـین  .ذکـر نمـوده اسـت   ش هـای  کتابتعدادی از در  را

کـرده  انس ارائـه  را در چنـدین کنفـر  صلی اهلل علیه و سلم پیامبر اعظم  احادیث

 است.

مامـایی و  رشـته ی  ، پرفسور زناندکتر جو لی سیمپسون رئیس بخش مامایی و  (2

پزشـکی   دانشـکده ی مولوکـولی و انسـانی در    ژنتیک استاد رشته ی نیز زنان و

و زنازایی زنـان  پروفسور  وی پیش ترمی باشد. آمریکا  ستگزا بایلور، هوستون

 جامعـه ی  نماینـده ی و همچنـین  آمریکا  در دانشگاه تنسی، نازاییرئیس بخش 
از جمله جـایزه   ؛بود. وی جوایز بسیاری را دریافت نموده است باروری آمریکا

پروفسـور   .1999در سـال   و امـراض عمـومی زنـان    مامایی استادانانجمن  ی

صلی اهلل علیه وسلم را مورد مطالعه قـرار  اسالم پیامبر  حدیثسیمپسون این دو 

 : ه استداد
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در طی چهل روز در رحم هرکدام از ش ا، اجتای آفرینش ش ا }برای 

 #،و صحشح بخاری 2343 #، مسلمصحشح مادرتان باهم گردآمد  اند...{ )

3228) 

عبارات میان دو عالمت }...{ حدیث پیامبر بزرگوار اسالم می باشند.  توجه:

 نشانگر شماره ی حدیث می باشد. #همچنین عالمت 

فرشته ای را به سویش می فرستد که  ، خداوندش از جن }بعد از چهل روز

آن را شکل داد  و شنوایی، بشنایی، پوست، گوشت و استخوان... دهد.{ 

 (2345#)صحشح مسلم، 

ی صشخمرحله ی مچهل روز نخست اینکه با توجه به فوق را  دیثاحبا اوی 

برای رشد و تکوین جنین می باشد، به طور گسترده مورد برررسی قرار داده 

دیث پیامبر صلی اهلل احاکامل این درستی و دقت تحت تأثیر وی به ویژه  .است

 :نمودنظر چنین ابراز نفرانس، ک یکدر بدین ترتیا  واقع شد. علیه وسلم

پیش  اصلی جنینی برای رشددقیقی جدول زمانی بحث دیث مورد احا بنابراین"

قضیه کامالً روشن است، بار دیگر،  .را در اختیار ما می گذارداز چهل روز اولیه 

این احادیث : به آن اشاره داشتند صبح امروزمکرراً همانطور که سخنرانان دیگر 

فکر می کنم نه تنها  ...زمان نگارش آن ها باشدآگاهی علمی امکان ندارد حاصل 

می تواند بلکه در حقیقت دین  وجود ندارد،و دین  ژنتیکهیچ تضادی بین علم 

 رهنمون سازد، ،سنتی یمعلدیدگاه های به برخی از  افزودن وحی بارا علم 

آن ها آشکار قرن ها بعد صحت بیان شده که که در قرآن عبارت هایی چنان 

 .آمده است را تأیید می نمایداز جانا خداوند این عقیده را که قرآن و  ،گردیده

پروفسـور افتخـاری آنـاتومی و توسـعه ی زیسـت       ،دکتر. ای. مارشال جانسون (3

 پنسیلوانیای آمریکـا اسـت.   یدر دانشگاه توماس جفرسون، در فیالدلفییا شناسی

یس بخـش  ، رئآن دانشگاه آناتومیاستاد رشته ی به مدت بیست و دو سال وی 
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من شناسـایی  همچنین رئیس انجوی  بود. باگدانیل مؤسسه ی  مدیرآناتومی و 

، 1911ل در سا .می باشدمؤلف بیش از دویست نشریه ی  ،جنین ناقص الخلقه

عربستان سعودی، پروفسور جانسـون   ضمامهمین کنفرانس پزشکی در طی هفد

  :خویش بیان داشتی تحقیقاتی مقاله ارائه ی در 

بر تنها رشد شکل ظاهری را توضیح داده، بلکه همچنین نه : قرآن آنکه خالصه"

و اتفاقـاتی کـه    ، مراحل درونی جنین، از پیـدایش تـا تکـوین آن،   اخلیدمراحل 

 ".نیز تأکید کرده استاسطه ی دانش معاصر شناخته شده اند، بو

به عنوان یک دانشمند، تنها مـی تـوانم بـه چیزهـایی     ": چنین ادامه می دهدوی 

رشد توانم رویان شناسی و زیست شناسی  می ببینم. به وضوحها  که آن بپردازم

 ند را بفهمـم. ترجمه شده ارا که به انگلیسی قرآن از می توانم کلماتی  مم.هرا بف

قادر نبـودم  قرار بود به آن عصر و زمان برگردم، ، اگر آورم همچنان که قبالً مثال

هیچ دلیلی برای انکار این حقیقت نمی بینم که این  .شده را بفهمم مسائل مطرح

 .، می بایست ایـن اطالعـات را از جـایی دریافـت نمـوده باشـد      محمدشخص، 

مداخله ای از جانا آسـمان در رابطـه بـا    ه با این عقیده کتضادی  هیچبنابراین 

)پیامبر خدا صـلی اهلل علیـه و سـلم درس     ".نمی بینممطالبی که او می نوشت، 

ناخوانده بود. او نمی توانست بخواند یا بنویسد، اما قرآن کریم را برای یـارانش  

 برخوانده و آنان را به نوشتن آن فرمان داد.(

 پرفسـور  ویـانوردی  ررین دانشـمندان د وف تـ معری یکی از دکتر ویلیام دبلیو ه .4

وی قـبالً رئـیس    آمریکا می باشـد.  یزمین شناسی در دانشگاه کلورادو رشته ی

 ،روزنســتایل در دانشــگاه میــامیو علــوم هــوایی  نیــروی دریــایی دانشــکده ی

  فلوریدای آمریکا بود.

بـه   حقایق علمی مربوط بـه دریاهـا کـه   درباره ی  یهبعد از گفتگو با پروفسور 

 : بیان داشت، وی کریم آمده اندقرآن تازگی کشف شده و در 
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 قـرآن  یـک مـتن قـدیمی همچـون     درکه این نوع اطالعات است جالا  خیلی"

ولی فکـر  آمده اند، جا این معلومات از ک کهبفهمم  توانم، نمی کریم وجود دارد

وجود دارند به شـدت جالـا توجـه مـی     مذکور کتاب  درها  آناینکه می کنم 

 ".اسـت هـا   کشف آنهمچنان در حال  ، معنای برخی متون آن،کار این اشد، وب

 پاسخ داد:  سؤال شد، چنینن آقرسرچشمه ی  از او درباره یوقتی 

  "باشد.می  یک هستی الهی آنسرچشمه ی که فکر کنم می توانم چنین  خوب"

در  طبـی رویان شناسـی   رشته ی استادیارو مدیر دوره ر نریودکتر جرالد سی. گ .5

پزشـکی در دانشـگاه جـورج تـاون،      دانشـکده ی ، یسلولزیست شناسی  بخش

طی هشتمین کنفرانس پزشکی در عربسـتان سـعودی در    واشنگتن آمریکا است.

 :توضیح دادخویش چنین تحقیقی  له یارائه ی مقادر رینر وریاض، پروفسور گ

هنگـام   سـان از جامعی از تکـوین ان چند آیه می شود گفت توصیف تقریباً در "

پیش از آن هرگـز   لقاح سلول های جنسی تا تکوین اعضای آن ارائه شده است.

اصـطالح شناسـی و   چنین اثر شاخص و کاملی از تکامل بشر، طبقه بنـدی هـا،   

، اگر نگـوییم همـه ی   موارددر بیش تر  شرح و توضیحات، وجود نداشته است.

شناسی که آثـار آن   ناز دانش بشری درباره ی جنیآن ها، این توصیفات قرن ها 

 "جلوتر بوده است. باقی مانده،

است  ژاپن ویپروفسور افتخاری دانشگاه توکیو، هونگ ،یکوزا دایه دکتر یوشی .6

 وی می گوید: .ه استبودنیز  خانه ی ملی نجوم میتاکا در توکیورصد  مدیر که

در قرآن واقع شـده   ینجومصحیح  یقاحقمشاهده ی تحت تأثیر  ه شدتمن ب"

که تنها گوشه ی بسیار کوچکی از این گیتی را  ،ستاره شناسان نوین ،رای ماب ،ام

بخـش  فهمیـدن  مـان را بـر   کوشـش  و  یتمام سعما  ه قرار داده ایم.مطالعمورد 

زیرا با استفاده از تلسـکوپ تنهـا    .متمرکز نموده ایماز این جهان بسیار کوچکی 

 اندیشـه دربـاره کلیـت   از آسمان را بـدون  وچکی کبسیار بخش های می توانیم 
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سؤاالت، فکر می کنم می دادن به خواندن قرآن و پاسخ  ابنابراین ب ببینیم. هستی

 "درمورد جهان پیدا نمایم. برای تحقیقخویش  آینده ی توانم راه

، تایلنـد  نـگ مـای  اسن رئیس بخش آناتومی در دانشگاه چییجت تپروفسور تجت .7

طی هشتمین  بود.نیز دانشگاه  همان یپزشک دانشکده یرئیس  پیش ترکه  است

و برخاسـت  سـن  ی، پروفسـور تج عربستان سـعودی ریاض کنفرانس پزشکی در 

 :چنین ایراد کرد

و مطالعـاتم   براساس ...عالقمند شده ام کریم قرآنبه در طول سه سال گذشته، "

چهـارده قـرن   هرآنچه که  رسیده امباور  به این ،گرفتمفراآنچه در این کنفرانس 

قابـل   و دانـش  علـم به وسیله ی  و، ردحقیقت دا ،آن ثبت شده استپیش در قر

که حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم نه می توانست  از آن جا .باشدمی ت ابثا

یقی ا، حقـ را ابالغ نموده است  یقااین حقبوده که بخواند و نه بنویسد، پیامبری 

 ه کسـی کـه  و ذهنش را منور می ساخت، از جانا یگانشد می که بر وی نازل 

بنـابراین   .بزرگ باشـد خداوند می بایست این آفریدگار  .حقیقی استآفریدگار 

، هـیچ خـدایی بـرای    ال الـه اال اهلل بگـویم  آن فرا رسـیده کـه   فکر می کنم زمان 

 د صلی اهلل علیه و سلممحمو ، محمداً رسول اهللو ، اهلل جزوجود ندارد پرستش 

برای تدابیر و نظو عـالی و موفقیـت آمیـز     باید، در پایانور خداوند است. آپیام 

 ..به شما تبریک بگویم.کنفرانس این 

فرصت بزرگی بود بلکه  ،آن بهره بردماز علمی و مذهبی  تنها از نقطه نظر من نه

 و دوستان جدیدزیادی دانشمندان مشهور از نزدیک مالقات داشته ی ه عدکه با 

از آمدن به ایـن  ین نصیبی که تر قیمتی .شرکت کنندگان پیداکنمین بدر بسیاری 

 مسال ان و  ال اله اال اهلل و محمداً رسـول اهلل گفتن شهادتین به دست آوردم، جا 

 ".بود منشد
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نظـرات  معجـزات علمـی قـرآن کـریم و     بعد از خواندن این مثال ها دربـاره ی  

     : کمی بیاندیشیمین سؤاالت ادرمورد بیایید ، مذکور دانشمندان

  تازه کشف شده اطالعات علمی  این تمامیک تصادف باشد که ند می تواآیا این

 ؟ ، آمده باشندرده قرن پیش نازل شدهاچه ی کهدر قرآن ،در زمینه های مختلف

 دیگـری  هرانسـان یـا  محمد صلی اهلل علیه وسـلم  سته به دست ن می توانآقر یا 

 باشد؟ نوشته شده 

نـازل   متعال باشد کـه خداوند  کالمبایستی ن آقراین است که این  ممکنتنها پاسخ  

 .فرموده است

معجـزات  آنالین، دربـاره ی  ویدیوئی  هایها و نوار کتاب، ) برای اطالعات بیشتر، مقاالت

مراجعه شود یـا بـا سـازمان     www.islam-guide.com/science سایت به ، علمی قرآن کریم
 هایی که در پایان کتاب ذکر شده اند تماس بگیرید.(

 یمسوره ای مانند سوره های قرآن کر آوردن ؛چالش بزرگ (2

 در قرآن کریم می فرماید:متعال خداوند 

گویشاد  ایم شک دارید پس اگر راست ماى و اگر در آنچه بر بند  خود نازل کرد  "

پس اگر نکردیاد و  . اى مانند آن بشاورید و گواهان خود را غشر خدا فرا خوانشدسور 

هاا هساتند و باراى     ى که سوختش مردمان و سنگتوانشد کرد از آن آتتهرگت ن ى

اند و کارهاى شایسته انجام و کسانى را که ای ان آورد . کافران آماد  شد  بپرهشتید

 هاا جاوی   هایى خواهد بود که از زیر ]درختان  آن اند مژد  د  که ایتان را باغداد 

 (25-23: 2) "...ها روان است 

 نتوانسته آیه ای نظیر کسهیچ نازل شده  ،ن پیشچهارده قردر  ،نآزمان که قرآن از 

معلومـان  ، قـوانین حکیمانـه  ، عظمـت شـکوه و  زیبایی، فصـاحت،   از نظرن آآیه های قر

کـه   توجه شـود همچنین،  بیافریند. و دیگر اوصاف کامل پیش گویی های دقیق درست،
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ما بـا  اده لغت می باشد، شامل ( تنها 112 سوره ی شمارهقرآن ) ی سورهترین  کوچک

)رجوع  .را نداشته استاین چالش  یارای رویارویی باهنوز کسی تا به امروز این وجود، 

 (003، الزرکشی، جلد دوم، ص. البرهان فی علوم القرآنشود به 
 

 
( با تنها ده واژه، ولی همچنان هیچ کس نتوانسته 112کوچک ترین سوره ی قرآن کریم )سوره ی 

 سوره ای مانند سوره های قرآن کریم بیاورد. است با این تحدی روبرو شده و
 

عرب دشمنان حضرت محمد صـلی اهلل علیـه وسـلم بـه شـمار مـی        کفاربعضی از 

حضرت محمـد صـلی   که ثابت کنند  د وش با این چالش رویاروکه سعی کردند ، آمدند

)رجوع شود  علیه وسلم پیامبر واقعی نیست، ولی در انجام این کار شکست خوردند. اهلل

 (006، الزرکشی، جلد دوم، ص. البرهان فی علوم القرآنبه 

به زبان و لهجه ی خـود آن  قرآن حادث شد که این حقیقت  علی رلم این شکست

پیامبر صـلی اهلل علیـه وسـلم    دوران  مردمان عرببود و  آشکار شدهاشخاص نازل شده 

کـه  ، بسـرایند  الیای عه هو سرود ر زیبااشعاو عادت داشتند  هبسیار فصیح بودمردمانی 

 شده و مورد تمجید قرار می گیرند.م خوانده هنوز هآن اشعار 
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حضرت محمد صلی اهلل علیه  ،پیشگویی های کتاب مقدس درباره ی ظهور پیامبر اسالم (3

 و سلم 

در  کتـاب مقـدس  پیشگویی هـای  

رت محمــد رابطــه بــا ظهــور حضــ

 گـواهی خـود  صلی اهلل علیه وسلم 

ــر  ــن ب ــت دی ــالم  حقانی ــرای اس ب

، که به انجیل ایمان دارنـد  انیمردم

  .می باشد

ــفر در  ــده س ــاب هج ــورات، کت ت

مـی گویـد کـه     علیه السالم موسی

 خداوند به وی فرموده است:

م  برای آنان پشامبری مانند تو را از مشان برادرانتان برخواهم انگشخت؛ م  سخنانم را در "

هم به آنان خواهد گفات. اگار کسای باه     دهان او خواهم نهاد، و او هرچه را به او فرمان د

، م  شخصاً او را برای حساب بشان می دارد گوش ندهدبه نام م  سخنان م  که آن پشامبر 

 (11-18: 18)سفر  "بازخواهم خواست.
ی بین المللی نوین ، نسخهThe NIV Study Bible)آیات مربوط به کتاب مقدس در این کتاب برگرفته از  

 می باشند.(

 

این سـه مشخصـه را   باید پیشگویی مورد پیامبر  نتیجه می گیریم کهچنین ن آیه از ای

 :دارا باشد

 موسی خواهد بود. وی شبیه (1

 .استیل عاسمااز فرزندان  ؛اسرائیلبنی  اناز برادر (2
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و او نیز آنچه را که خداوند به خداوند کالم خویش را در دهان این پیامبر نهاده  (3

 بیان می کند. وی فرمان داده

 مورد بررسی قرار دهیم. بیش ترجازه دهید تا این سه مشخصه را ا

 موسی شبشه یپشامبرال ( 
موسی و محمد  ی بیش ازشباهترا با دو پیامبر می توان ن همه ی پیامبران به سختی از میا

برای جامع ی و برنامه ا ها شریعت هر دوی آنبه . م پیدا نمودبه ه صلی اهلل علیه وسلم

هایی معجزه آسا  شان رویارو شده و با روش ها با دشمنان هر دوی آن .داده شدزندگی 

هر  ند.پذیرفته شد حکمرانها هم به عنوان پیامبر و هم  هر دوی آن بر آنان للبه کردند.

  به قتل رساندنشان مهاجرت نمودند.ها به دنبال توطئه ی  دوی آن

ثری نمی بینـیم، بلکـه در   فوق ا اتتشابهاز بین موسی و عیسی نه تنها  ه ییساقمبا 

تولد طبیعی، زندگی خانوادگی، و مرگ موسـی  موارد بسیار حساس و تعیین کننده مانند 

علیه السالم نیز شباهتی میـان آن دو یافـت    و محمد صلی اهلل علیه وسلم، ولی نه عیسی

آنگونـه   وند خوانده می شود و نه صـرفاً پسر خدانزد پیروانش  بعالوه، عیسی .نمی شود

 .باشـد  موسی و محمـد صـلی اهلل علیـه وسـلم    ی مانند پیامبرمسلمانان عقیده دارند؛  که

نـه   مربـوط مـی شـود و   محمد صلی اهلل علی وسـلم  این پیشگویی به حضرت بنابراین 

بـه  ی تـر  بیششباهت محمد صلی اهلل علیه وسلم  ، برای آن که حضرتعیسیحضرت 

 تا عیسی.دارد موسی 

ـ معلوم می شـود کـه   یوحنا همچنین، با توجه به انجیل  سـه  تحقـق  منتظـر   انیهودی

 :پیشگویی جداگانه ی زیر بودند

 . موعود پیامبر آمدن( 2. الیاسظهور ( 0  .مسیح ظهور( 1

 :این موضوع از سه پرسش مطرح شده از یحیی تعمید دهنده مشخص می شود

وی هاا  و ال کتشتاان گواهی یحشی بود، آنگا  که یهودیان بشت ال قدس  نوبتاکنون "

را فرستادند تا از او بپرسند که او کشست. او از اعتراف سرباز نتد، بلکه به راحتی اعتاراف  
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او گفات:   "پس  تو کشستی؟ آیا الشاس هستی؟"آن ها پرسشدند:  "م  مسشح نشستم."کرد: 

 (21-11: 1)یوحنا  "خشر."او پاسخ داد:  "آیا آن پشامبری؟"، "خشر نشستم."
 

واقـع در   "پشامبر" بری نگارحاشیه در ، ه ی متقابلا مراجعب دسکتاب مقنگاه به  با

موجـود در سـفر    این یادداشت برمی خوریم که این کلمه به پیشـگویی  ، به1:01یوحنا 

 The NIV Study حاشیه های رجوع کنید به) .اشاره دارد 12:12، و 12:12 توراتدوم 

Bible 1293، ص. 1:01، نسخه ی بین المللی جدید، بر آیه ی) 

سفر  12:12آیه که در موعود پیامبر همان  نتیجه می گیریم که عیسی مطالااز این 

 نیست.  ،وم تورات ذکر شدهد

 اسرائشل بنی از برادران ب(
 (01تـورات   ،) کتـاب پیـدایش  داشـت.  یل و اسـحاق  عاسما با نام های ابراهیم دو پسر

ی که از آن صحبت مبرپیا جد ملت عرب شد، و اسحاق جد ملت یهود گشت.یل عاسما

یان برخیزد، بلکه از بین برادران آنان؛ یعنی فرزندان یهودمی شود، قرار نبود از میان خود 

از اوالد اسـماعیل اسـت و درحقیقـت او همـان     اسماعیل. محمد صلی اهلل علیه و سلم، 

 پیامبر موعود می باشد.

او فرد  است.شده بحث این بنده ی خداوند  درباره ی 12-1: 30یا عشادر همچنین 

 .پایه می گذارداست که قانونی را  "پیام آور"و  "برگزیده"

عدالت را بر زمش  پایاه نهاد. ه اه ی ناواحی     آنکه او متتلتل و دلسرد ن ی شود تا "

 (92:9)اشعشا  "امشدشان را  به او می بندند.

ـ از اوالد کـه   ی اسـت آیه ی یازده در رابطه با پیامبر موعود ـ  .مـی باشـد  دار قی دار قی

حضرت محمـد   ، نیایدار پسر دوم اسماعیلقی، 02:12کیست؟ براساس کتاب پیدایش 

 .بود صلی اهلل علیه و سلم
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 جاری ن ودصلی اهلل علیه و سلم بر زبان پشامبر خداوند کالمش را پ(  

حقیقت بر زبان محمد صلی اهلل علیـه وسـلم جـاری    به )قرآن کریم( متعال کالم خداوند

را ) قـرآن کـریم(   عین کالم خدا آنکه را برای  ،یلئجبر ،ند فرشته اش. خداوگشته است

آن را همـانطور کـه شـنیده بـود بـر قـومش       و از او خواست تا فرستاد بیاموزد پیامبر به 

جبرئیـل بـر   بلکـه بواسـطه ی    این سنخنان برخاسته از افکار خود وی نبودنـد،  .بخواند

نظر ایشان، ایـن  و زیر اهلل علیه وسلم  در زمان حیات پیامبر صلی شد.می جاری  شزبان

 .سپس به نگارش درمی آمدندبه وسیله ی صحابه حفو و  سخنان

 بیان فرموده:کتاب تثنیه که خداوند در بخش دوم  توجه کنید

 را او نکناد،  توجاه  اسات  جانب ما   از که پشامش به و ندهد گوش او به که فردی "

 (93:99)تثنشه،  ".کرد خواهم مجازا 

بدآنچـه ایـن   ایمان داشته باشـد بایـد    کتاب مقدسن معنا است که هر کس به به ای

حضر  مح د صالی اهلل علشاه و   همـان  می گوید گوش دهد، و البته این پیامبر پیامبر 

 .بود سلم

)لطفاً برای اطالعات بیش تر درباره ی حضرت محمـد صـلی الـه علیـه و سـلم در      

 (دیدن ن ایشد www.islam-guide.com/mibکتاب مقدس از سایت 

آیاتی از قرآن کریم که درباره ی وقایع آینده پیشگویی نموده و بعدها به ( 1

 .وقوع پیوسته اند

به مدت سـه الـی نـه     در قرآن بر ایرانیان رومیانبه عنوان مثال پیشگویی واقعه پیروزی 

 خداوند متعال در قرآن چنین می فرماید: ایرانیان.از رومیان  شکستسال بعد از 

در نتدیکتری  سرزمش  و]لى  بعاد از شکستتاان در ظارف    . خوردندرومشان شکست "

]فرجام  کار در گذشته و آیند  از آن خداست و . چند سالى به زودى پشروز خواهند گردید

 (9-2: 62) رآن کریم،  ".گردنددر آن روز است که مؤمنان از یارى خدا شاد مى
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ـ  ی این رویداد به ما چه می گوید.اجازه دهید تا ببینیم تاریخ درباره  عنـوان   اکتابی ب

History of the Byzantine State  )که ارتش روم  بیان می دارد)تاریخ حکومت بیزانس

در تمـام جبهـه هـا پیشـروی     خورد، و ایرانیان شکست سختی  طاکیهنادر  396در سال 

 (92ص. ، آستراگورسکی، History of the Byzantine State) .کردند

سخت  بسیار ،هنددنیان را شکست ایرابتوانند تصور اینکه رومیان  حتی ر آن زمان،د

در  پیشگویی کرد.را سه الی نه سال  در عرضبر ایران روم قرآن پیروزی  با اینحال،بود، 

با  ستانارمن در خاک (ایران و روم)رومیان، دو ارتش  شکستسال بعد از  نه، 322سال 

برای اولین بار بعد از پیـروزی رومیـان    ،ی این رویارویی جهنتیو شدند،  برویکدیگر رو

مـذکور دقیقـاً همانگونـه کـه      . پیشـگویی بود وزی قاطع روم بر ایرانپیر، 396در سال 

  .پروردگار در قرآن وعده فرموده بود به وقوع پیوست
(History of the Byzantine State ،و 111-111صص. ، آستراگورسکی ،History of Persia ،

، New Encyclopaedia Britannica. همچنــین رجــوع کنیــد بــه 323-322، صــص. 1، جلــد ســایکس

 .(1126، ص. 3میکروپدیا، جلد 

هستند که وقایع آینده را پیشگویی کـرده و بـه   در  ی نیزدیگرو احادیث  قرآنآیات 

 .وقوع پیوسته اند

 معجزات انجام شده توسط پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم( 1

 متعال پروردگار اذنبه  و حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم زیادی بوسیله ی عجزاتم

 به عنوان مثال:ت بوده اند. معجزااشخاص زیادی شاهد وقوع این . رخ داده اند

    زمانی که مشرکان مکه از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم خواستند تا معجـزه ای بـه

، 3637#)صحیح بخاری،  .ها نشان داد به آنشدن ماه را  نیمدو ایشان  آنها نشان دهد،

 (2102#و صحیح مسلم، 

  معجزه ی دیگر این بود که وقتی صحابه تشنه بودند و به جز مقدار کمی آب در

انگشتان مبـارک پیـامبر صـلی اهلل علیـه وسـلم آب      میان درون ظرف نداشتند از 

در درون آب کی مقدار بسیار اند جزو گفتند که  هها نزد ایشان آمد آن چکید.می
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حضـرت   چنـین شـده کـه    .چیزی نمانده اسـت ظرف برای شستشو و نوشیدن 

محمد صلی اهلل علیه وسلم دستان مبارکش را درون ظـرف نهـاد و آب از میـان    

ه و بـا  نوشـید  اشخاص آب آن انگشتانش در درون ظرف شروع به فوران نمود.

)صحیح بخاری،  د.پانصد صحابه در آنجا حضور داشتنو هزار  وضو گرفتند. آن

 (1156#، و صحیح مسلم، #3576

و یا برای آنحضـرت صـلی   ایشان توسط وجود دارند که بسیار دیگری نیز  اتمعجز

 .نداتفاق افتاده ااهلل علیه و سلم 

 زندگانی ساده ی حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم ( 6

مأموریت ایشان  از و بعدزندگانی حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم قبل  در مقایسه ی

صـلی اهلل   آنحضـرت تصور اینکـه  حتی که  می رسیمتیجه به این ن، نپیامبریک به عنوان 

پسـت و مقـام    ،منفعـت هـای مـادی    به طلا، و باشد ودهپیامبری درولین بعلیه وسلم 

  .می باشدلیر منطقی بسیار ، باشدادعای پیامبری نموده به دروغ اجتماعی و قدرت 

حضرت محمد صلی اهلل  نگرانی نداشت.هیچ از لحاظ مالی ت آنحضر ،نبوتقبل از 

ـ  درآمدبه عنوان یک تاجر موفق و مشهور، علیه وسلم   داشـت.  یرضایت بخش و راحت

 ، وضعیت مالی ایشان بدتر شد.عثت و خاطر آنبعد از ب

در مورد زنـدگی ایشـان   اقوال زیر را ، موضوع تر روشن شدن برای بیشبهتر است 

 :باهم بخوانیم

 خـواهر  " :چنین نقل می کندهمسر حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم  ،عایشه

بدون روشن را سه ماه  صلی اهلل علیه وسلم پیامبر هایخانه زاده ی عزیز، ما در 

بـا  ، جـان  عمه " پسر خواهرش پرسید: .تجربه کرده ایم کردن آتش )پختن لذا(

پیامبر صلی خرما و آب،  سیاه، دو چیز" وی در جواب گفت:؟ چه سرمی کردید

های شـیده داشـتند و   شـتر داشت که آن هـا  همسایه های انصار اهلل علیه و سلم 
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)صـحیح مسـلم،    .می فرستادندپیامبر صلی اهلل علیه وسلم  برایشیر مقداری  معموالً 

 (2659#، و صحیح بخاری، #2792

 پیامبر  " :می گوید ،یکی از صحابه ی پیامبر صلی اهلل علیه وسلم ،سهل بن سعد

شـدند تـا لحظـه ی     خدا صلی اهلل علیه وسلم از زمانی که به پیـامبری مبعـوث  

 (2364#، و ترمذی، 5413#)صحیح بخاری،  را ندیدند.خته شده یب آردمرگشان نان 

    :ی کـه تشـک از عایشه همسر گرامی پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نقل شـده اسـت 

درون آن بـود کـه   چرمـی  ، خوابیدنـد ن مـی  بر آ ، کهپیامبر صلی اهلل علیه وسلم

 (6456#، و صحیح بخاری، 2012#)صحیح مسلم،  .پرشده بودالیافی از درخت خرما 

 چنـین  از صحابه ی پیـامبر صـلی اهلل علیـه وسـلم     دیگر بن حارث، یکی  ومرع

وقتی که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم وفات کردند، نه پولی و نه " :تعریف می کند

یـک  و جز یک یابوی سـفید سـواری، زره   به جا نگذاشتند  چیز دیگری از خود

، و 2739#)صـحیح بخـاری،    که آن را هم به عنوان صـدقه بخشـیدند.   زمین قطعه

 (17990#مسند احمد، 
مسـلمین در دسـترس    بیت المالنکه آبا وجود حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم 

و اسـالم آورده بـود   شـان  ای پیش از وفـات  ستانشبه جزیره ی عرب بیش تر و ایشان بود

 وفـات تـا لحظـه ی    شـدند،  پیـروز ایشان به پیامبری  تبعثاز بعد هجده سال مسلمانان 

 اینچنین زندگانی سختی داشتند.

به منزلت اجتمـاعی   رسیدنمحمد صلی اهلل علیه وسلم برای حضرت آیا امکان دارد 

اجتمـاعی و قـدرت   از منزلـت   ییل به برخوردارامت ؟رده باشدادعای پیامبر کو قدرت 

نگهبانانی بـا لبـاس    ،کاخ های باشکوه فاخر،لباس های  ،همراه با لذاهای خوبمعموالً 

در زنـدگی   شاخص هـا . آیا هیچ کدام از این است های رنگی و قدرت بی چون و چرا

آنحضرت صلی اهلل علیه به زندگانی  گذرانگاهی ؟ مشهود بودپیامبر صلی اهلل علیه وسلم 

 .کمک می کندسؤاالت این ه پاسخ ر رسیدن بوسلم ما را د
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صلی حضرت آنو قاضی،  حاکممعلم،  ایشان به عنوان پیامبر،با وجود مسئولیت های 

، لبـاس هـای   (02660#)مسـند احمـد،   . مـی دوشـید   شیر بز راشخصاً اهلل علیه وسلم 

)صـحیح بخـاری،   . تعمیر مـی نمـود   ش را خود، کفش هایوصله می دوختخویش را 

، و 616#)صحیح بخاری، . در کارهای خانه کمک می کرد ،(02211#مسند احمد،  ، و#616

)مـوطی مالـک،   . یر به هنگام مریضی عیادت می نمود، و از خانواده های فق(02116#مسند احمد، 

. کمـک مـی نمـود   همراه آنـان  همچنین به صحابه در ساختن خانه با آوردن شن  ،(#221

 ی حیـرت  ونـه زنـدگی ایشـان نم   (12111#، و مسـند احمـد،   1212#م، ، و صحیح مسل2123#)صحیح بخاری، 

 آوری از ساده زیستی و فروتنی بود.

به او عشق مـی  ، شتندداوسلم به ایشان عالقه ی زیادی  علیه پیروان پیامبر صلی اهلل

صلی اهلل علیه و با اینحال آنحضرت  داشتند. وابه ای  اندازهحد و بی اعتماد و ورزیدند 

ان تأکید می کردند که الوهیت تنها خداوند را سزاوار است و نباید بـه خـود   سلم همچن

 وی چنین نسبتی داده شود.

 بـیش کس هیچ تعریف می کند که ، انس ،رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلمه ی صحاب

ایشـان تشـریف مـی     وقتـی اما،  .محبوب دل ها نبوداز پیامبر صلی اهلل علیه وسلم مورد 

، چنانچـه اقـوام دیگـر    ردم در برابر خودنمی شد، زیرا از بلند شدن مبلند  آوردند کسی

 (0123#، ترمذی، 10111#)مسند احمد، . ناراحت می شد برای بزرگانشان انجام می دادند،

وره ی طـوالنی و دردنـاک   دآلاز سـر پیروزی اسالم و در امکان تصور خیلی قبل از 

و پیــروانش، از جانــا مشــرکان شــکنجه اذیــت و آزار پیــامبر صــلی اهلل علیــه وســلم 

، نـزد  ینمشرک بزرگانبه فرستاده ی ت، عبه ایشان ارائه گردیدجالا توجهی  هایپیشنهاد

گردمـی  می خواهی به اندازه ی کـافی برایـت    مال و ثروتاگر ... " و گفت: هایشان آمد

طالا جایگاه رهبری  اگرخواهی شد.  ترین اشخاص در میان ماثروتمندیکی از و  آوریم

هیچ تصمیمی نخواهیم  توواگذار می کنیم و بدون اجازه ی  تورا به  رهبری خود هستی،

در کـه  ی تنهـا امتیـاز   "را شاه خود می گردانیم... تو، خواهان پادشاهی باشیاگر  گرفت.
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از ، مـی خواسـتند  حضرت محمد صلی اهلل علیه وسـلم  پیشنهادها از همه ی این عوض 

  د.دست بردارخداوند تنها یک ت دعوت مردم به سوی اسالم و عباد

وسوسـه  دنیـوی  برای کسا لذت های کس هربرای به قدر کافی  هااین پیشنهاد آیا

دچـار  ایـن پیشـنهادها،    با شـنیدن آیا حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم  ؟یستندانگیز ن

بـاز  پیشـنهادهای بهتـر   بـه منظـور دریافـت     نـی برای چانه زرا آیا ایشان در  ؟شد تردید

 :پاسخ ایشان چنین بود؟ گذاشت

قرآن را برای عتبه  31از سوره ی  22تا  1{ و این آیات بسم اهلل الرحمن الررحيم }

 :خواند، بخشی از آن در زیر می آید

کتابى است که آیا  آن به . وحى ]نامه اى است از جانب ]خداى  رح تگر مهربان"

بتاارتگر و  . دانناد ىروشنى بشان شد   رآنى است به زبان عربى براى مردمى که ما 

هتاداردهند  اساات و]لااى  بشتاتر آنااان رویگااردان شادند در نتشجااه ]چشااتى را     

 (392-392)السریة النبویة، ابن هشام، جدل اول، صص.    (4-2: 41) رآن کریم،  ".شنوندن ى
 

 شدرخواسـت عمـوی  در پاسـخ  پیامبر صلی اهلل علیه وسـلم  نیز  یدیگر موقعیت در

 :چنین پاسخ داد ،اسالمدین دعوت مردم به سوی به برای پایان دادن 

} سم به خداوند! که اگر خورششد را در دست راست و ما  را درر دست چپم  رار 

دهند، تا دست از ای  کار )دعو  مردم به دی  اسالم( باردارم، هرگات باازنخواهم    

ز آن در دفااع ا  آنکاه ایستاد تا آن هنگام که خداوند پشروزی را نصشب گردانشد  یاا  

 (322-352)السیرة النبویة، ابن هشام، جلد اول، صص.  جان داد  باشم.{

بـه مـدت سـیزده سـال     تنها نه  شاندک یارانحضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم و 

کردند تـا ایشـان را بـه     سعیبار  چندند بلکه مشرکان حتی دکرتحمل شکنجه و آزار را 

 ه به سـختی مـی د آن را برداشـت، بـر    ی کتخته سنگ می خواستند باریک  قتل برسانند.

 (399-399)السریة النبویة، ابن هشام، جدل اول، صص.  بیاندازند.صلی اهلل علیه و سلم  آنحضرتروی سر 
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 بار دیگر با مسموم ساختن لذای ایشان می خواستند وی را بـه قتـل برسـانند.   یک 
 (2554ابوداود، # و  ،29# ،امی ادل)

حتـی بعـد   ازخودگذشـتگی،  پـر از اذیـت و آزار و    چنین زندگی ه توجیهی برایچ

 ؟ ، می تواند وجود داشته باشدبر دشمنان کاملی للبه

 ابراز داشته وشکوه اوج عظمت و فروتنی و نجابتی که ایشان در  ه توضیحی برایچ

و و نـه بـه نبـوغ    بـوده  خداونـد  یاری به خاطر اصرار داشت که پیروزی و موفقیت تنها 

یـا خـود   یک انسان تشـنه ی قـدرت   ویژگی ها آیا این  ؟وجود داردوی، خود استعداد 

  ؟هستند محور

 رشد حیرت انگیز دین اسالم 

دیـن  یـت  انحقدال بـر  مهمـی  مناسا باشد به قراین و شواهد  شایددر پایان این بخش، 

سـریع تـرین   اسـالم  دیـن   ،که در آمریکا و تمام جهـان  همه می داننداسالم اشاره شود. 

در زیـر  پدیـده را  برخی مالحظات در ارتباط با این . ر بین دیگر ادیان داردپیشرفت را د

 مشاهده می کنید:

 " کـه راهنمـایی و   باشـد،  گسترش در آمریکا می درحال دین سریع ترین اسالم

)لری بی. ستمر،   ) هیالری رودهام کلینتون، لوس آنجلس تایمز(. "...ثابتی برای مردمان ما است پایه ی

Times Religion Writer  مقالـه ی ،" First Lady Breaks Ground With Muslims " ،  مـی   21، 1بخـش

 (2، ص. 1996

 " ثبـت احـوال   دفتـر )  "...گسترش مـی باشـد  درحال  سریع ترین گروهمسلمانان ،USA 

Today.)  ،تیموتی کنی(" Elsewhere in the World "، USA Today ،3، ص. 1929فوریه ی  11، چاپ آخر A) 

 "  ن بـام؛ نویسـنده   ا) جرالدی ".می باشدکشور گسترش در درحال دین سریع ترین اسالم

، چـاپ ناسـاو و   For Love of Allah"، Newsday")جرالـدیان بـام،    (Newsday  ،Newsday بخـش مـذها   ی

 (3 .، ص1929مارس  1، 0سوفولک، بخش

 Newگولدمن، ل ا ) آری "...ایاالت متحدهگسترش در درحال دین سریع ترین  ،اسالم "

York Times)   ،آری ال گولـدمن(" Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans" ،

New York Times  ،1، ص. 1929فوریه  01، چاپ نهایی لیت سیتی) 
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منطقـی  که اسالم دین حقیقی از جانا خداوند می باشـد.   نشان می دهداین پدیده 

که به دیـن اسـالم   دیگر کشورهای مردمانی از یکایی و آمراین همه فکر کنیم نیست که 

. قائل شـده انـد  اسالم به حقانیت دین  ،دقیق بررسی کافی و تفکربدون  ،روی آورده اند

. زندگی می باشـند  مختلفات، نژادها و سبک های از کشورها، طبقتازه مسلمان ها این 

گـاران، سیاسـتمداران،   شـامل دانشـمندان، پروفسـورها، فیلسـوفان، روزنامـه ن     این عده 

 هنرپیشه ها، و ورزشکاران می باشد.

نکات اشاره شده در این قسمت متشکل از تنها چند دلیل و مدرک می باشـد کـه از   

نمایند، محمد صلی اهلل علیه وسلم پیـامبر  می عقیده ی قرآن کالم خداوند است حمایت 

  اشد.واقعی از جانا خداوند است، و اسالم دین حقیقی خداوند می ب

 

*** 





 

 

 دوم بخش

 برخی مزایای دین اسالم

 بـه تبیـین برخـی    بخش. این به همراه داردبرای فرد و اجتماع منافع بسیاری دین اسالم 

 .می پردازیمص اشخااسالم برای دین از  ناشی عفامن

 بهشت ابدی  راه منتهی به( 1

 می فرماید:کریم خداوند در قرآن 

اند مژد  د  که ایتاان  و کارهاى شایسته انجام داد اند و کسانى را که ای ان آورد "

) ارآن   "... ها روان اسات  ها جوی هایى خواهد بود که از زیر ]درختان  آن را باغ

 (2:25کریم، 
 در قرآن می فرماید:متعال خداوند 

]براى رسشدن  به آمرزشى از پروردگارتان و بهتتى که پهنایش چون پهناى آس ان "

اند بار  اى کسانى آماد  شد  که به خدا و پشامبرانش ای ان آورد و زمش  است ]و  بر

دهاد و  یکدیگر سبقت جویشد ای  فضل خداست که به هر کس بخواهاد آن را ماى  

 (55:29) رآن کریم،  ".بختى بترگ استخداوند را فتون

مشاان  درجاه  ی  پاایش  تار   در د کـه ایفرممی حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم 

، و هرآنچاه  دباو به انداز  ی د  برابر ای  دنشا خواهد ت نصشب او اسساکنش  بهتت 

، صـحیح بخـاری،   122#و  126#)صحیح مسلم،  . مشل داشته باشد و د  برابر  آن را خواهد داشت

 (11220#، و مسند احمد، #6211
 همچنین پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرموده:

)صـحیح   ن هست مای باشاد.{  جای پایی در بهتت بهتر از زمش  و هرآنچه در آ}

در بهتت چشتهایی هست که هش  }، و نیز می فرمایـد:  (12262#و مسند احمد،  6262#مسلم،  
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 0202#)صحیح مسلم،   {ذه  بتر خطور نکرد  است. بهچت ی ندید  و گوشی نتنشد  و 

بدبخت تری  انسان روی زمش  از مشان اهل بهتت کسی خواهد }، (2619#و مسند احمـد،  

ای بنی آدم، آیا هرگت هش  بدبختی "ه سری به بهتت بتند، اگر از وی بپرسند: بود ک

به خادا  "خواهد گفت:  "و رنجی دید  ای؟ آیا هرگت هش  سختی تجربه کرد  ای؟

که خشر! خدایا م  هرگت هش  سختی ندید  ام، و هاش  متاکل و رنجای را تجرباه     

 (10699#و مسند احمد،  0211#)صحیح مسلم،   {"نن ود  ام.

درد و نـاراحتی و یـا مـرگ    بیمـاری،  بدون سعادتمند و ی انبهشت، زندگبه د ووربا 

زندگی خواهیـد  جا تا ابد در آن  و تو خشنود خواهد بود؛خواهید داشت؛ خداوند نیز از 

 د:ایفرممی کرد. خداوند در قرآن 
کاه از  هایى  اند در باغبه زودى کسانى را که ای ان آورد  و کارهاى شایسته کرد "

) رآن  "...زیر ]درختان  آن نهرها روان است درآوریم براى ه شته در آن جاودانند 

 (9:55کریم، 

از بهشت یـا زنـدگی بعـد از مـرگ      درباره یتر  اطالعات بیشدریافت برای )لطفاً 

 دیدن نمایید.( www.islam_guide.com/hereafter سایت

 دوزخآتش رستگاری از ( 2

 رماید:خداوند در قرآن می ف

اند اگر چه ]فراخناى  زمش  را در حقشقت کسانى که کافر شد  و در حال کفر مرد "

پر از طال کنند و آن را ]براى خود  فدیه دهند هرگت از هش  یاک از آناان پذیرفتاه    

)قـرآن کـریم،    "نگردد آنان را عذابى دردناک خواهد بود و یاورانى نخواهند داشت 

2:91) 
دوزخ مـی  آتـش  و رهـایی از  بهشت  برای تصاحاس تنها شانبنابراین این زندگی 

آوردن به این دنیـا و ایمـان   بازگشت  رد دیگر شانس، زیرا کسی که بدون ایمان بمیباشد
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افراد بـی ایمـان   بر سر در روز قیامت آنچه  کریم درخصوصندارد. خداوند در قرآن را 

 ، چنین می فرماید:آیدمی 

دیادى کاه   شاوند ماى  که بر آتش عرضه ماى و اى کاش ]منکران را  هنگامى "

شادیم و ]دیگار  آیاا  پروردگارماان را تکاذیب      گویند کاش بازگرداند  ماى مى

 (6:01)قرآن کریم،  "شدیم کردیم و از مؤمنان مىن ى

 نخواهد داشت.   وبارههیچ کس فرصت د

 حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:

مت محکوم به آتش دوزخ باشد، یک باار  }خوشبخت تری  فرد جهان که در  شا

ای  فرزند آدم، آیا هرگت هش  خوشی دید  "که در آن غوطه بخورد، از وی بپرسند: 

به خدا کاه خشار،   "خواهد گفت:  "ای؟ آیا هش  نع ت و لذتی را تجربه کرد  ای؟

 (10699#و مسند احمد،  0211#)صحیح مسلم،   {خداوندا!

 نیخوشبختی حقیقی و آرامش درو( 3

 

خوشحالی واقعـی و آرامـش درونـی را مـی تـوان در      

ایـن  روزی دهنده ی و آفریدگار برابر فرمان  تسلیم در

مـی  کـریم  در قـرآن  متعـال  خداونـد   جهان پیدا نمود.

 فرماید:

هاا آراماش    ...آگا  باش که با یااد خادا دل  "

 (12:02)قرآن کریم،  "یابد.مى

)بـه   دگردقرآن دور به عبارت دیگر، کسی که از   

 ،آن بـاور نداشـته یــا از دسـتورات آن اطاعـت نکنــد(    

 در این باره می فرماید: متعال خداوند زندگی سختی در این جهان خواهد داشت.
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و هر کس از یاد م  دل بگرداند در حقشقت زندگى تنگ ]و ساختى  خواهاد    "

 (01:103)قرآن کریم،   "کنشم داشت و روز رستاخشت او را نابشنا محتور مى

مـادی و  هـای  لذت  با وجودکه چرا بعضی از مردم این موضوع احتماالً معلوم کند 

کت اسـتیونس )  زندگی مثال، به ه عنوان نند. بزخودکشی می دست به  مالی باز هم رفاه

هـزار  یکشا بیش از  هر که معموالً ،یوسف اسالم ( نگاه کنید، خواننده ی معروف پاپ

را  حقیقی سعادتدین اسالم، آرامش و تشرف به  با. می کردکسا درآمد و پانصد دالر 

)نشانی کنونی کـت اسـتیونس )یوسـف     پیدا کرد.یافت نمی شد را که در موفقیت های مادی 

 Digswell Street, London 2اسالم(، چنانچه بخواهید احساسش را بعد از مسلمان شدن برایتان بنویسد: 

N7 8JX, United Kingdom) 
 بـه کسانی که تازه به دین اسالم مشرف شده اند، لطفـاً  گینامه ی مطالعه ی زندبرای 

 و یا به کتـاب  www.mohtadeen.com/faیا  www.islam_guide.com/storiesسایت 

Why Islam is Our Only Choice (   مراجعـه کنیـد.   چرا اسالم تنها انتخـاب مـا )اسـت 
نسخه ای از آن به سایت ی محمد اچ شهید می باشد. برای دریافت )کتاب مذکور نوشته

www.islam-guide.com/stories  مراجعه نموده یا با سازمان های موجود در انتهای این
 کتاب تماس حاصل فرمایید.(

کـه از   ،، می توانید افکار و احساسات این افـراد فوق و کتاب ها سایت با مراجعه به

 خوانید.را ب می باشند،علمی متفاوت  و سطوح و سوابقکشورهای مختلف 

 گناهان پیشین یآمرزش تمام (1

را  ویاشـتباه   ه هـای گناهان و کرد یتمام ، خداوندهنگامی که شخص مسلمان می شود

 د.ایمی بخش

}مردی به نام ع رو نتد پشامبر خدا صلی اهلل علشه و سالم آماد و عارر کارد:     

و تی آن حضر  دساتش را پاشش    "دست راستت را به م  د  تا با تو بشعت کنم."

ترا چاه  "برد، آن مرد دستش را پس کتشد. پشامبر خدا صلی اهلل علشه و سلم فرمود: 
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پشامبر صلی اهلل  "م  می خواهم یک شرط بگذارم."او پاسخ داد:  "شد؟ ای ع رو؟

اینکه خداوند "ع رو گفت:  "می خواهی چه شرطی بگذاری؟"علشه و سلم فرمود: 

مگر ن ی دانساتی  "لشه و سلم فرمود: آنحضر  صلی اهلل ع "گناهان م  را ببختاید.

و مسـند   101#)صـحیح مسـلم،      {"که مسل ان شدن ت امی گناهان پشتش  را محو می کند؟

 (11221#احمد، 
پـاداش خواهـد   یا بدش خوب ه خاطر کرده های بشرف به اسالم، شخص تاز  پس

 فرمایش پیامبر صلی اهلل علیه وسلم: مطابق گرفت.

بسشار رحشم است. اگر کسی نشت کار نشک کند تعالی، پروردگار م ، تبارک و }

ولی آن را انجام ندهد، یک نشکی برایش ثبت می شاود. و اگار آن را انجاام دهاد،     

)پاداشی برابر( د  تا هفتصد یا بشش تر برابر آن )پاداش آن کار نشک(، برایش ثبات  

نشک بارایش  می گردد. و اگر کسی نشت کار بدی کند و آن را انجام ندهد، یک کار 

ثبت می شود. و اگر آن کار بد را انجام دهد، تنها یک بدی برایش نوشته شد  و یاا  

 (0212#و مسند احمد،  121#)صحیح مسلم،   "آنکه خداوند آن را هم محو می کند.

 

*** 





 

 

 سوم بخش

 ......ی دین اسالماطالعات عمومی درباره

 اسالم چیست؟

است که خداونـد بـر آخـرین پیـامبر خـود       اییآموزه هدین اسالم پذیرش و اطاعت از 

 حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم نازل فرموده است.

 ی دین اسالمبعضی عقاید اولیه

 ای ان به خداوند( 9

ـ پسـری   یـا ایمان دارند، شریک  ییکتا، بی همتا و بی مانند مسلمانان به خدای دارد، و ن

اسـت، و دیگـر خـدایان     حق او خدای .کسی یا چیزی جز او شایسته ی پرستش نیست

در  یدارد. کس رات او صفترین و واالترین نام ها درولین می باشند. او باشکوه باطل و 

را بـه مـا   در قـرآن اینچنـین خـود    متعـال  خداونـد   نیست. او الوهیت و اوصاف شریک

 :شناساندمی

د  خداى یگانه. خداى ص د ]ثابت متعالى . ]کسى را  نتاد  و زاد  نتا بگو اوست"

 (3-1: 110)قرآن کریم،  "است. و هش  کس او را ه تا نشست.
 

 

قرآن کریم، به زبان عربی، با  110سوره ی 

 خوشنویسی نگاشته شده است.
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نماز خواندن و یا هر رفتاری که نشان دهنده دعا، ، ته ی فراخوانده شدنسشای کسی

 را ندارد.باشد، ی عبادت به لیر از خداوند 

کائنات اسـت.  حافو کل فرمانروای مطلق و  آفریدگار، ،تنهایی قادربه خود خداوند 

وی گرداننده ی همه ی امور می باشد. هیچ نیازی به مخلوقات خود نـدارد، و همـه ی   

شـنوای  و  بینـا مخلوقات برای تمامی احتیاجاتشان وابسته به او هستند. همان خدایی که 

محرمانـه و   آشـکار، نهـان و   ،همه چیزعلم او بر و از همه چیز آگاهی دارد.  مطلق است

ـ   از آنچه در گذشـته . او داردعمومی احاطه  و  چـه اتفـاق خواهـد افتـاد    آن، هدااتفـاق افت

اراده  چـه هراراده ی او رخ نخواهـد داد.   جز به امری. هیچ چگونگی آن اتفاق خبر دارد

مخلوقات کند هست و آنچه نخواهد نیست و هرگز هم نخواهد بود. ارداه ی او بر تمام 

چیره است. قدرت او بر هرچه هست مسلط بوده و بر هرکاری تواناست. مهربان تـرین،  

، بخشنده ترین و بخشاینده ترین است. در حدیثی از رسول اکرم صلی اهلل علیـه و سـلم  

داوند برای مخلو ا  خویش مهربان تر از مادر به نسابت فرزنادش   آمده است که خ

 (2999#، صحیح بخاریو  0123#)صحیح مسلم،   می باشد.

از ظلم و بی عدالتی بسیار به دور است. او دانـا و حکـیم مطلـق اسـت در     خداوند 

هرچه می کند و فرمان می دهد. هرکس چیزی از خـدا بخواهـد، مـی توانـد مسـتقیم و      

 . با خدا در میان نهدبدون نیاز به واسطه و میانجی آن را 

را انکار  الوهیتشمسیح هم عیسی ی حت ست.خدامیسح نه ست و اخداوند مسیح نه 

گزارش داد که اکثریت اسقف های انگلـیکن   1923ژوئن  02)انجمن مطبوعات لندن، در . می نمود

که در یک برنامه ی تلویزیونی مورد پرسش واقع شدند، بیان داشتند که: مسیحیان مجبور نیسـتند بـاور   

اسقف انگلستان بـه عمـل    29نفر از  21ین داشته باشند که عیسی مسیح خدا است. این نظرسنجی از ب
نماینده "تن از اسقف های مذکور گفتند کافی است عیسی مسیح را  19آمد. گزارش اعالم می دارد که 

 "Credo"این نظرسنجی بوسیله ی برنامـه ی مـذهبی آخـر هفتـه ی لنـدن      . دانست "ی عالی خداوند
 (.تدارک دیده شده بود

 اید:خداوند متعال در قرآن می فرم
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اند و حاال  کسانى که گفتند خدا ه ان مسشح پسر مریم است  طعا کافر شد  "

گفت اى فرزندان اسارائشل پروردگاار ما  و پروردگاار خودتاان را      آنکه مسشح مى

بپرستشد که هر کس به خدا شرک آورد  طعا خدا بهتت را بار او حارام سااخته و    

 (2:10)قرآن کریم،  "جایگاهش آتش است و براى ست کاران یاورانى نشست 

 می فرماید:کریم چنین در قرآن  پروردگار متعالخداوند سه گانه نیست. 

کسانى که ]به تثلشث  ائل شد  و  گفتند: خدا سومش  ]شخص از  سه ]شخص "

اند و حال آنکه هش  معبودى جت خداى یکتا نشست یا سه ا نوم  است  طعا کافر شد 

ستند به کافران ایتان عذابى دردناک خواهاد رساشد.   گویند باز نایو اگر از آنچه مى

خواهند و خدا آمرزند  مهربان کنند و از وى آمرزش ن ىچرا به درگا  خدا توبه ن ى

 (12-12: 2قرآن کریم،) "است. مسشح پسر مریم جت پشامبرى نبود ...

ـ یـا  ، ختـه آفرینش به اسـتراحت پردا  مهفترا که خداوند در روز  عقیدهاسالم این  ا ب

یا  حسادت ورزیده و توطئه چینی کرده یکی از فرشتگانش با کشمکش پرداخته، به بشر

. همچنـین اسـالم نسـبت دادن    را رد می کنـد باشد  تجلی یافتهاینکه او به شکل انسانی 

شمرده می کفرآمیز ذکر شده موارد  تمام. می کندرا رد به خداوند انسانی  هرگونه صفات

 ،خسـته  هرگـز نقص ها مـی باشـد. او   معایا و از این  منزه و. خداوند بلند مرتبه شوند

 می خوابد.می شود و ننخواب آلود  یاکسل 

کـل  کـه  یگانـه  واحـد و   راستین )خدای است "خدا"به معنای  "اهلل"عربی  واژه ی

 ،عربـی  ورانگویشـ  توسـط کـه   می باشد، وندنام خدااهلل، کلمه را آفریده است(. هستی 

مورد استفاده قرار می گیرد. از این کلمـه بـه   عرب زبان، سیحی و م زبانعرب  انمسلمان

بار در  0121اهلل بیش از  واژه ی معنای دیگری را نمی رساند.خدای واحد بی همتا  جز

و عیسی علیـه  می باشد زبان عربی  خویشاوندکه ، آرامیآمده است. در زبان کریم  قرآن

)فرهنـگ   می شناسند.به اسم اهلل  را وندخدانیز   ،می کردالسالم نیز با این زبان صحبت 

 (30، داگالس، ص.  NIVلغت فشرده ی کتاب مقدس 
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 به فرشتگان باور( 2

. دارنـد  ارجمنـدی هسـتند بـاور   هـا مخلـوق    آناینکـه  و مسلمانان به وجود فرشـتگان  

فرشتگان تنها خداوند را عبادت می کنند، از او اطاعت می نمایند، و تنهـا بـه فرمـان او    

، که قرآن را برای حضرت محمـد صـلی   است جبرئیل ی آن ها کنند. از جمله عمل می

 آورد.می اهلل علیه وسلم فرود 

 آس انیبه کتاب های باور( 6

بر پیامبرانش به عنوان مدرکی برای نـوع  ی را کتاب هایخداوند باور دارند که مسلمانان 

که خداونـد   ،قرآن است . از جمله این کتاب هافرستاده استها  بشر و هدایتی برای آن

ت از ظـ افبر پیامبرش حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم نازل فرمود. خداونـد ح آن را 

مـی  متعـال  خداونـد   ضمانت کرده اسـت.  دستکاری راگونه تحریف و در برابر هرقرآن 

 فرماید:

)قرآن کـریم،   "ایم و  طعا نگهبان آن خواهشم بود تردید ما ای   رآن را نازل کرد بى"

12:9) 

 باور به پشامبران و رسوالن خداوند ( 9

نـوح، ابـراهیم، اسـمائیل،    تـا  از آدم،  متعـال ؛  خداوندو فرستادگان پیامبران مسلمانان به 

خداونـد  ام غـ . اما آخـرین پی ایمان دارند (علیهم السالماسحاق، یعقوب، موسی، عیسی )

بر حضرت محمد صلی ، همیشگی الهی استام غتصدیق پیکه در تأیید و برای بشریت، 

که حضرت محمد صلی اهلل علیـه  اور دارند بچنین . مسلمانان نازل گشتاهلل علیه وسلم 

. چنانکه خداونـد مـی   استمتعال مبعوث داشته خداوند  ی است کهوسلم آخرین پیامبر

 فرماید:

مح د پدر هش  یک از مردان ش ا نشست ولى فرستاد  خدا و خاتم پشامبران است و "

 (22:31)قرآن کریم،  "ر  بر هر چشتى داناست خدا ه وا
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هیچ  و بوده اند بشرنوع از آفریدگانی نبیاء ا مسلمانان اعتقاد دارند که تمام پیامبران و

 ند.نداشترا الوهیت یک از شایستگی های 

 به روز جتا باور( 5

ای زمانی کـه همـه ی انسـان هـا بـر      ؛ایمان دارند) روز رستاخیز( مسلمانان به روز جزا 

 دوباره زنده خواهند شد. باورهایشانبر حسا اعمال و  و خداوند توسطحسابرسی 

 باور به  ضا و  در( 3

معنا  دینباین باور ، ولی است تقدیر الهیکه همان قدر ایمان دارند، قضا و مسلمانان به 

بـه  متعـال  که خداوند  معتقدند. بلکه مسلمانان ندارد یاختیارانسان خود هیچ نیست که 

می توانند درست ها  که آنمعنی این سخن این است است.  عطا فرمودهاختیار ها نسان ا

 می باشند. یش نیزانتخاب خومسئول یا للط را برگزینند و البته 

 می باشد:مورد زیر چهار  باورداشتنقدیر الهی شامل ایمان به ت

ـ   1 یـا خواهـد    و هدا( خداوند از هر چیزی آگاه است. او می داند که چـه اتفـاقی افت

 افتاد.

 نمـوده ثبـت  را رخ خواهـد داد  در آینده رخ داده و یا پیشتر ه که چهرآن( خداوند 0

 است.

رده باشـد، هرگـز   اراده نکآنچه ، و هر افتدمی  خداوند اراده کند اتفاقرا  چه( هر2 

 تفاق نمی افتد.ا

 چیز است. مه( خداوند خالق ه3 
 دیدن نمایید.(  www.islam.com/beliefs از سایتاسالم دین ساسی ا باورهایتر از  برای اطالع بیش ) لطفاً

 دیگری به جز قرآن وجود دارد؟ الهیآیا منبع 

انجـام داده و یـا تصـدیق    ، یامبر صلی اهلل علیه وسـلم فرمـوده  هرآنچه که پ) سنت ؛آری

ی مجموعـه متشـکل از   پیـامبر  اسالم مـی باشـد. سـنت    دیننموده اند( دومین منبع در 
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فرمـوده  تصـدیق  آنچه آنحضرت صـلی اهلل علیـه و سـلم    ، اعمال، یا گفته های از معتمد

. نقل شده انـد صلی اهلل علیه وسلم یاران آنحضرت  ه یسطاوبه طور موثق بکه  ،باشدمی

 اساسی اسالم است. باورهای جزو سنتایمان به 

 حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم نمونه هایی از فرمایشات

 {شفقت و مهربانی بایکدیگر ه چون اعضای یک پشکرند: ت، مؤمنان در محب

اگر عضوی بش ار شود، کل بدن در بشخوابی و تب با آن ه دردی می کند.{ 
 (5166#، صحیح بخاری، 2655#)صحیح مسلم، 

 {  کامل تری  مؤمنان، خوش اخال  تری  آنان است. و در بهتری  فرد در بش

، ترمذی، 9567 #)مسند احمد، اش می باشد.{  آن ها بهتری  فرد در رابطه با خانواد 

#6652) 

    هش  یک از ش ا ای ان ]کامل  نخواهد داشت تا زمانی که بارای بارادرش{

 (45#، صحیح مسلم، 65#)صحیح بخاری، { ه ان را بپسندد که برای خویش می پسندد.

     کسی که بر دیگران رحم ن اید، ]خداوند  رحشم بر او رحم مای کناد. بار{

)ترمـذی،  بر زمش  هستند رح ت ن ا تا خداوند بار تاو رحام آورد.{     آنان که

 ( 7776#، ابوداود، #6727

 { }...(6765#)ترمذی، لبخند تو بر برادر ، صد ه است 

 { }.(2757#، صحیح مسلم، 6117#)صحیح بخاری، سخ  نشکو، صد ه است 

 {   ر هرکس به خدا و روز جتا باور دارد، باید با ه سایه اش باه نشکای رفتاا

 (5167#، صحیح مسلم، 75#)صحیح مسلم، کند.{ 

 {  خداوند بر اساس ظاهر و ثروتتان ش ا  ضاو  ن ی کند، بلکه او به  لاب

 (2657#)صحیح مسلم، هایتان نگا  کرد  و اع ال ش ا را می بشند.{ 

 {  }.ابـن ماجـه  متد کارگر را پشش از آنکه عر ش ختک شود پرداخت ن ایشاد ،

#2775) 
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 {از آن  د وششاد  می رفت و بسشار تتنه بود. به چااهی رسا  مردی در راهی پ

پایش  رفت، سشر از آن نوششد و از آن خارج شد.آنگا  چتا ش باه ساگی    

خورد که زبانش بشرون افتاد  بود و از فرط تتنگی داشت گل را لاشس مای   

گونه که م  احساس تتنگی می کردم است. ای  سگ ه ان"زد. مرد گفت: 

چا  پایش  رفت، کفتش را پر از آب ن اود  و آن را باه    بنابرای  دوبار  از"

سگ داد تا بنوشد. برای ه ش ، خداوند از وی تقدیر ن اود  و گناهاانش را   

یا رسول اهلل، آیا خداوند بارای مهرباانی   "از رسول خدا پرسشدند:  بختشد.{

آنحضر  صلی اهلل علشه و سلم پاساخ   "با  حشوانا  نشت پاداش می دهد؟

، مسـلم  )صـحیح   برابر مهربانی با هر حشوان یا انسانی پااداش هسات.{  }در داد: 

 (2755#، بخاری، صحیح #2277

 چه می گوید؟ قیامتدین اسالم درباره ی روز 

برای زنـدگی  مقدمه ای آزمایشی مسلمانان مانند مسیحیان، باور دارند که زندگی کنونی 

برای زنـدگی بعـد از    آزمایشیگی برای هر فرد  این زند بعدی در جهان ابدی می باشد.

بـرای   گـان و مرد فتـه رجهـان از بـین    کـل کـه   فرا خواهد رسید یروز .می باشد مرگ

 یپایان زگراست که ه حیاتیاین روز آلاز  حسابرسی به فرمان پروردگار زنده می شوند.

خـویش   باوربراساس کردار و همه ی انسان ها  ی کهروز ست.جزاروز  ،این روز د.دارن

به  معبودیهش  " کسانی که بر این باور که .دیدخواهند  پاداش یا سزاخداوند  از جانا

، "اسات خداوناد  فرساتاد  ی  و حضر  مح د صلی اهلل علشه وسلم  نشستجت اهلل 

مانـدگار  در بهشت  داده شده و برای همیشه در آن روز پاداش بمانند،مسلمان و بمیرند 

 رماید:می فمتعال خداوند  آنگونه که .خواهند بود

اند آنان اهل بهتتند و در آن و کسانى که ای ان آورد  و کارهاى شایسته کرد "

 (0:20)قرآن کریم،  ".جاودان خواهند ماند
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هلل علیـه وسـلم   که به وحدانیت خداوند و پیامبری حضرت محمد صلی ا آنانیولی 

و دست داده  شهبرای همیبهشت را  باشند،و مسلمان ن و بر این باور بمیرند ایمان نداشته

 می فرماید:متعال که خداوند  ،می شوند افکندهبه دوزخ 
و هر که جت اسالم دینى ]دیگر  جوید هرگات از وى پذیرفتاه نتاود و وى در    "

 (2:22)قرآن کریم،  ".آخر  از زیانکاران است

  و باز می فرماید:
ى  اند اگار چاه ]فراخناا   در حقشقت کسانى که کافر شد  و در حال کفر مرد "

زمش  را پر از طال کنند و آن را ]براى خود  فدیه دهند هرگت از هاش  یاک از آناان    

)قـرآن   ".پذیرفته نگردد آنان را عذابى دردناک خواهد بود و یاورانى نخواهند داشت

 (91: 2کریم، 
درصورت کنم اسالم دین خوبی است، ولی فکر می ": که پیش بیایدسؤال شاید این 

 مرا اذیت کرده و مسـخره مـی کننـد.   مردم سایر ، دوستان و انواده، خاسالمپذیرش دین 

خواهم دوزخ محفوظ آتش و از  فتهبه بهشت ر ،م را نپذیرممن اسال آیا چنانچه ،بنابراین

 ؟دمان

 :قبلی می یابیم که می فرمایدپاسخ این سؤال در آیه ی  

وى در  و هر که جت اسالم دینى ]دیگر  جوید هرگات از وى پذیرفتاه نتاود و   "

 ".آخر  از زیانکاران است

صلی اهلل علیه وسلم برای دعـوت مـردم بـه سـوی      حضرت محمد فرستادنبعد از 

  نمی پذیرد. را، به لیر از اسالم ن دیگرییداز هیچ  پیروی خداونداسالم، 

 به خاطر ما آفریـده. است را روی زمین  بر چهاو هر ما است.حافو خداوند خالق و 

با وجود همه ی این ها، اگر کسـی بـه   حال،  .استما از او  رایی هایو دا تمام نعمت ها

در جهان  ایمان نیاورد،یا دین اسالم  ،حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلماو، پیامبر  ،خدا



 71  راهنمای تصویری آشنایی با اسالم 

 

در حقیقت، هدف اصلی از آفرینش ما تنها پرستش خداوند  خواهد شد. مجازات آخرت

 :اوند در قرآن می فرمایدهم چنان که خد و فرمانبرداری از وی می باشد.

 (21:26)قرآن کریم،  ".و ج  و انس را نشافریدم جت براى آنکه مرا بپرستند"

که خواهند پنداشت روز جزا در بی ایمان افراد  است. گذرابسیار  نونی مای کانزندگ

 است. بوده یا بخشی از یک روز  ها روی زمین دارند تنها یک روز زندگی که آن

 فرماید: میمتعال خداوند 

گویناد یاک روز یاا    مى. ها در زمش  ماندید  فرماید چه مد  به عدد سالمى"

 (112-110قرآن کریم، : 02) ".گران ]خود  بپرس راى از یک روز ماندیم از ش اپار 

 و باز می فرماید:

ایم و اینکه ش ا به سوى ما بازگردانشاد   آیا پنداشتشد که ش ا را بشهود  آفرید "

خادا فرماانرواى برحاق خادایى جات او نشسات ]اوسات         پس واالست .شویدن ى

 (116-112: 02)قرآن کریم،  ".پروردگار عرش گران ایه

بلکـه  نبـوده  معنوی یک زندگی تنها  .استی واقعی انزندگجهان، بعد از این حیات 

 یش زندگی خواهیم کرد.وجسم و روح خبا  آن جا می باشد.نیز جسمانی 

چنـین  ، آخـرت لیه وسلم در مقایسه ی این دنیا با جهـان  حضرت محمد صلی اهلل ع

 می فرماید:

ه چون آنچه انگتت ش ا هنگام ارزش ای  جهان در مقایسه با جهان آخر ، }

، مسـند احمـد،   0222#)صحیح مسلم،   {فروبردن در دریا و بشرون آوردن آن برمی دارد، است.

#11261) 
چنـد قطـره آب   همچون،  جهان ابدی ربرابارزش و بهای این دنیا در  بدین معنی که

 در برابر دریا می باشد.
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 چگونه می توان اسالم آورد؟   

اسـالم   شـخص ، "ال اله إال اهلل، محمد رسول اهلل"جمله ی شهادتین، بیانبا و  گیساد به

به  معبود برحقیهیچ  ": استقرار این جمله ی فوق از ی . معندوشمی و مسلمان  هآورد

 . "می باشد وندخدا و محمد صلی اهلل علیه وسلم پیام آور، ندارد لیر از اهلل وجود

، به این معنا است "اهلل وجود ندارد جزبه حقیق  معبودهیچ  "بخش این جمله:اولین 

یی را به لیر از اهلل بپرسـتیم، و خداونـد نـه شـریکی دارد و نـه      که حق نداریم هیچ خدا

 همچنین برای مسلمان شدن باید: پسری.

  و از جانا وی نازل شده است.بوده که قرآن کالم خداوند به اینایمان 

  خداوند در قرآن همانگونه که و  است )رستاخیز( حق قیامتروز اینکه ایمان به

 .خواهد آمد فرموده،وعده 

 .قبول اسالم به عنوان دین خود 

 پرستش نکند را، به لیر از خداوند ،کسیو یا  چ چیزهی. 

 لم می فرماید:پیامبر صلی اهلل علیه وس

توبه ی فرد در هنگام بازگش باه ساویش خوشانودتر از کسای از     خداوند از }

ش است که در بشابان بر شترش سوار باشد و آن شتر از او برمد، درحالشکه ه اه ی  

خوردنی و نوششدنی اش بار آن باشد، و از یافت  آن شتر نومشد گاردد. باه درختای    

ر مرگ باشد(، چراکه امشد به یاافت  شاتر را   رسشد  و در سایه اش دراز کتد )منتظ

بکلی از دست داد  است. آنگا ، که او در آن حالت )یاس و نومشدی( است، ناگهان 

آن را مقابل خود می یابد! به افسار آن چنگ زد  و از شد  شادی با گریه فریاد می 

شال شاد    ای  اشتبا  به دل "خدایا تو بند  ی م  هستی و م  فرمانروای توام! :زند

 (5517#، صحیح بخاری، 2979#)صحیح مسلم،   {شادی و خوشی است.
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 ، بر یک سر در ورودی."ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل"عبارت 

 

 در قرآن چه آمده است؟

 تایـد و عبـاد  امنبع عقو اولین ، نازل شده خداوند ی که از جاناکتابآخرین کریم قرآن 

ـ   .است یهر مسلمان ه تمـام  این کتـاب ب

 تـه پرداخبا زندگی انسان مرتبط جوانا 

ــت ــایی ، اس ــه ه ــد جنب ــت: مانن ، معرف

ت، معـامالت، قـانون و   احکمت، عبـاد 

 حول محورولی موضوع اصلی آن  .لیره

آمـوزه هـای   رهنمودهـا و  درعـین حـال،    .مـی باشـد  خداوند و مخلوقاتش  میانارتباط 

 ، و سیستم اقتصادی برابـر ریبششایسته ی  کردار، گردداای  جامعهیک برای مفصلی را 

 است.ه تفراهم ساخ
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امبر صلی اهلل علیه وسـلم  قرآن فقط به زبان عربی بر پیکتاب که  الزم به توجه است

خـود  ، نگلیسی و یا دیگر زبـان هـا  ازبان به قرآن ترجمه های بنابراین  است. نازل گشته

کتـاب  مـی باشـند.    معنای قـرآن  مه یبلکه ترج ،دیگری از قرآن نیستندقرآن یا روایت 

 .، وجود داردشده استکه براساس آن نازل  ،قرآن تنها به زبان عربی

 ؟   ه بودرت محمد صلی اهلل علیه و سلم کحض

زمـانی   شم به جهان گشود.در مکه چ 121سال  در علیه وسلم حضرت محمد صلی اهلل

 وی بسـت. چندی بعد چشم از دنیـا فرو  نیز و مادرشپدرش فوت کرده ، که به دنیا آمد

د و سواد بـو  او بی .پرورش یافت عمویش که بزرگ خاندان قریش بودتحت سرپرستی 

تا  ،قوم او بر همین حالت باقی ماند. واند یا بنویسد، و تا لحظه ی فوتنمی توانست بخ

 علم و دانش و بـیش دور از جاهل و افراد  بعثت آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم،قبل از 

و  گی، بخشـند انـت ، امیکاردرسـت بـه  ، بزرگ تر که مـی شـد  ند. ها بی سواد بود تر آن

امانتداری و اعتماد مـردم بـه وی بـه چنـان      .نیز بیش از پیش شهرت می یافت تقاصد

 (12112#)مسند احمد، {  .لقا داده بودندمحمد امین درجه ای رسیده بود که همگان وی را 

از بت پرسـتی  به شدت  حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم بسیار پرهیزگار بوده و

 داشت.نفرت اش در جامعه موجود و فساد 

بـه   راخداونـد  صلی اهلل علیه وسـلم اولـین وحـی     حضرت محمد ،در چهل سالگی

 مجموعه یل وحی به مدت بیست و سه سال طول کشید، و وزن .کرددریافت  ه یسطوا

 د.وش خوانده می "قرآن"این پیام های الهی 
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 هلل علیه و سلم در مدینه ی منوره.مسجد حضرت محمد صلی ا

 

وی ، فرموده بودکه خداوند بر وی نازل  یحقیقت تبلیغقرآن و  قرائت به محض آلاز

ایـن   شدند.واقع اذیت و آزار مشرکان که به ایشان گرویده بودند، آماج گروه کوچکی  و

بـه  متعال خداوند  ، به اوج وحشیگری و قساوت رسید و600شکنجه و آزارها در سال 

شـهر  از  ،شـمال  طـرف به  مایلاین هجرت دویست و شصت  آنان فرمان مهاجرت داد.

 .نیز می  باشدآلاز تقویم مسلمانان  گرنشانکه شهر مدینه بود، به  تامکه 

چندین سال، حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم و یارانش توانستند گذشت بعد از 

از فوت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، در  قبل ز گردند، و دشمنانشان را بخشیدند.به مکه با

روی اسـالم  بـه دیـن    سـتان شبه جزیـره ی عرب  اعظمسن شصت و سه سالگی، قسمت 

لرب  دراسالم دین ، پس از رحلت آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم صد سال .آورده بود

گسـترش  از جمله دالیل  .ده شده بودچین گستردور و کشور شرق تا به سوی اسپانیا و 

همگان اسالم دین  .حقیانیت و آشکار بودن عقاید آن بود ،اسالمدین آمیز  صلحو ع سری

 .فرا می خواند ،سزاوار پرستشیگانه خدای ، یکتا یبه خداآوردن ایمان را به 
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، هل، بخشندداق، عداصانسان از کاملی ی محمد صلی اهلل علیه وسلم نمونه  حضرت

و خصوصیات بد تمامی از  کنلیانسان بود، یک او نیز  با آنکه د.و شجاع بو امین، ئوفر

 اجـر و  ونـد خدا ناپسند پاک گشته و تالش و کوشش وی فقط و فقط به خاطر رضـای 

مـام کـردار و   در ت ، آنحضـرت صـلی اهلل علیـه و سـلم    عـالوه بـر ایـن    .وی او بودخرا

 بود.او  تقوایو خداوند  اندیشه ی در وارهمعامالتش، هم

ــایت   ــاً از س ــت آوردن   www.islam-guide.com/muhammad) لطف ــرای بدس ب

 اطالعات بیشتر راجع به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم دیدن کنید.(

 چگونه گسترش دین اسالم به پیشرفت علم کمک کرد؟   

فاده از اسـت انسـان را بـه   اسـالم  دین مبین 

در  .توانایی تفکر و تحقیـق امـر مـی کنـد    

گذشت انـدک سـالی از گسـترش     عرض

ی بزرگـ  ها و دانشگاه ها الم، تمدناسدین 

شـرق بـا   اندیشه های  لفیقتسربرآوردند. 

، اندیشه های نو با افکـار قـدیمی   لرب و

پزشکی، ریاضیات، فیزیک، جغرافیا، معماری، و های عظیمی را در عرصه های پیشرفت 

ی سیسـتم هـا   بسـیاری از  .تقدیم نمـود به بشریت تاریخ 

و مفهـوم   عربی عدادا ،جبرو حیاتی همچون تعیین کننده 

از ، (بسیار حیاتی می باشـد  علم ریاضیات رایب که) صفر

 .منتقل شدقرون وسطی  دنیای اسالم به اروپای
 

های علمی که توسط مسلمانان یکی از مهم ترین ابزار  اسطرالب:

دوران مدرن نیز مورد همین ایجاد شده و به طور گسترده و تا 

 استفاده ی لرب بوده است.
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مسلمان توجه ویژه ای به جراحی داشته و ابزارهای جراحی زیادی را اختراع نمودند که  انکدانفیزی

 برخی را در این نوشته ی قدیمی می توانید ببینید.

 

و  اسـطرالب ، از جملـه  دریـایی  اتو اکتشـاف  هاآالت پیچیده ای که امکان سفرابزار

  .ندتوسط مسلمانان اختراع شدنیز  دقیق دریانوردیی هانقشه 

 حمسلمانان درباره ی حضرت عیسی مسی عقیده ی

 را ایشانها  آن .را بزرگ داشته و ارج می نهند (علیه السالممسلمانان عیسی مسیح )

 تولـد وی کریم قرآن  .می دانندبشر  ه سویب متعال خداوند برانپیامیکی از بزرگ ترین 

قـرآن   اسـت. اختصاص یافتـه   مریم، و سوره ای از قرآن به نام نمودهتصدیق را باکره  از

 :چنین می گویدبه دنیا آمدن وی کریم در مورد 

اى از ]یاد ک   هنگامى ]را  که فرشتگان گفتند اى مریم خداوند تو را به کل اه "

دهد در حاالى کاه ]او  در   مریم است مژد  مىب جانب خود که نامش مسشح عشسى

و در گهوار  ]به اعجااز  و در  . تدنشا و آخر  آبرومند و از مقربان ]درگا  خدا  اس
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]ماریم  گفات   . گویاد و از شایساتگان اسات   مشانسالى ]به وحى  با مردم سخ  مى

پروردگارا چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنکه بترى به م  دسات ناتد  اسات    

آفریند چون به کارى فرمان گفت چنش  است ]کار  پروردگار خدا هر چه بخواهد مى

 (31-32: 2)قرآن کریم،  ".باشدگوید باش پس مىىدهد فقط به آن م

کـه آدم   انگونـه به دنیـا آمـد، هم   معجزه آسا صورتبه متعال خداوند  اذنعیسی به 

 می فرماید:متعال خداوند  پدر خلق شد.وجود بدون 

ثل عشسى نتد خدا ه چون مثل ]خلقت  آدم است ]که  او را از خاک وا ع م در"

 (2:29)قرآن کریم،  ".س وجود یافتآفرید سپس بدو گفت باش پ

متعـال در ایـن   خداوند  .رسانیدانجام بسیاری به  ات، معجزایشان در دوره ی نبوت

   :دفرمایباره از زبان حضرت عیسسی چنین می 

فرساتد کاه او باه آناان     و ]او را به عنوان  پشامبرى به سوى بنى اسرائشل ]مى "

ام م  از گال  اى آورد تان برایتان معجت گوید  در حقشقت م  از جانب پروردگارمى

دمام پاس باه اذن خادا     سازم آنگا  در آن مىبراى ش ا ]چشتى  به شکل پرند  مى

بختم و مردگاان  اى مى شود و به اذن خدا نابشناى مادرزاد و پشس را بهبود مىپرند 

کنشد خبر خورید و در خانه هایتان ذخشر  مىگردانم و ش ا را از آنچه مىرا زند  مى

 (2:39)قرآن کریم،  "...دهم مى

وی که  ندبود ختهیرنقشه دشمنان  .ب نشدوصلمسیح مکه عیسی  ندمسلمانان معتقد

آسـمان و  محفوظ نموده و به از شر آنان وی را متعال ولی خداوند د، کشنببه صلیا را 

ر داجـای وی بـه   اشتباهاً بـه   ،داشتکه به عیسی شباهت شخصی  .نزد خویش برکشید

چنـین  مسـیح اسـت. خداونـد    همان عیسـی  او  کردند و دشمنان گمان می، ه شدآویخت

 فرماید:می
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و گفته ایتان که ما مسشح عشسى ب  مریم پشامبر خدا را کتتشم و حاال آنکاه    "

)قـرآن کـریم،    " ...آنان او را نکتتند و مصلوبش نکردند لشک  امر بر آنان متتبه شاد  

3:121) 
 اولیه ی باورهایعیسی مسیح هیچ کدام برای علیه وسلم و رت محمد صلی اهلل حض

برای تجدید و تأیید این  بلکه ،نیامده بودند ،پیامبران پیشین مورد تأکید ایمان به خداوند

 پیمان آمده اند.
مسلمانان همچنین عقیده دارند که خداوند کتاب مقدسی را بر حضرت عیسی علیه السالم نازل فرمود )

ارد، که برخی قسمت های آن ممکن است هنوز در کتاب مقدس عهد جدید مربوط به که انجیل نام د

آموزه های خداوند به عیسی مسیح باشد. ولی این بدین معنا نیست که مسلمانان به کتاب مقدسی که 

این همان متن مقدسی که از جانا خداوند نازل گردیده بود نمی اکنون وجود دارد باور دارند، چراکه 

این مطلا حتی توسط رای آنکه آن ها دچار انحراف، دستکاری و کاستی و افزونی شده اند. ب باشد.

( نیز اذعان شده است. کمیته ی Revised Standard Versionکمیته مسئول تجدیدنظر کتاب مقدس )

مذکور شامل سی و دو عالم دینی مسیحی به عنوان عضو می باشد. این افراد با مشاوره ی یک هیئت 

 (ره ی پنجاه نفره کار بازبینی کتاب مقدس را به عهده دارند.مشاو

 

اسالم از سایت  دین عیسی علیه السالم در حضرت )برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ی

www.islam-guide.com/jesus ).دیدن کنید 

 

   

 

بیت  :مسجد االقصی

 المقدس
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 اسالم درباره ی تروریسم چه می گوید؟

در  باریتعـالی  خداوند. جایی در آن ندارد تروریسمو ، است و شفقت اسالم دین رحمت

 می فرماید:کریم قرآن 

]اما  خدا ش ا را از کسانى که در ]کار  دی  باا شا ا نجنگشاد  و شا ا را از     "

دارد که با آنان نشکى کنشد و با ایتان عدالت ورزیاد  اند باز ن ىدیارتان بشرون نکرد 

 (2:61)قرآن کریم،  " .داردت مىزیرا خدا دادگران را دوس

)صـحیح  رد. و بچه ها منع می کـ  انشتن زنرا از کلشگریان پیامبر صلی اهلل علیه وسلم 

 (2112#، صحیح بخاری، 1133#مسلم، 
 :توصیه می نمودچنین ها  و به آن

، ترمـذی،  1121#)صـحیح مسـلم،    {تعدی نکنشد، ناوزادان را نکتاشد.  }... خشانت نکنشد، 

#1312) 
 چنین می فرمود:یز نو 

}هرکس، فردی ر ا بکتد که در پش ان با مسل انان است، باوی بهتات را هام    

  نخواهشد شنشد، حال آنکه بوی بهتت از فاصله ی چهل سال به متاام مای رساد.{   

 (0626#، ابن ماجه، 2166#)صحیح بخاری، 

 نمودنـد. ها را از تیراندازی کـردن منـع مـی     همچنین پیامبر صلی اهلل علیه وسلم آن

 (0612#)ابوداود، 
مـورد از  عنوان دومـین   در زمره یقتل را در جایی  آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم

 محسوب نموده و نسبت به عقاب این کار در روز قیامـت هشـدار دادنـد.   کبیره  انگناه

ریخات    }جتو اولش  مواردی که دربار  ی مردم در روز  شامت داوری خواهد شاد، 

)صحیح بخـاری،   )که مشتمل بر کشتن و زخمی نمودن سایرین است( {است.خون دیگران 

 (6222#، صحیح بخاری، 1612#)صحیح مسلم،  (22#، صحیح مسلم، #6211
هـا   اذیت کردن آناز و  رلیا شدهتنیز  با حیوانات و عطوفت مسلمانان به مهربانی

 ند:ا هصلی اهلل علیه وسلم در جایی فرمودرسول خدا  برحذر داشته شده اند.
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}زنی به دلیل حبس نمودن یک گربه تا هنگام جان دادن آن عقاب می شد. به خاطر 

این کار او به آتش دوزخ محکوم شد. چراکه او آن را محبوس نموده و به آن گربـه آب  

و لذا نمی داد و آن را رها نمی ساخت تا خود به خوردن حشرات روی زمین بپردازد.{ 
 (0262#اری، ، صحیح بخ0300#)صحیح مسلم، 

 ی بسـیار که سـگ تعریفف می نمود مردی آنحضرت صلی اهلل علیه و سلم درباره ی 

رسـول خـدا   از  گناهان وی را بخشید. خداوند به خاطر این کار و، کردب را سیراتشنه 

پـاداش خـواهیم   هـم  یا به خاطر نیکـی بـه حیوانـات    آصلی اهلل علیه وسلم پرسیدند که 

پاداش برای مهربانی کردن با هر حیوان یا انسانی هست.{  }این گرفت؟ ایشان فرمودند:
 (0366#، صحیح بخاری، 0033#)صحیح مسلم، 

گرفته شود، به مسلمانان امر شـده   به عالوه زمانی که جان حیوانی به خاطر خوردن

 باشد انجـام دهنـد.   که باعث کمترین مقدار ترس و عذابکه این کار را با روشی  است

 می فرماید:  علیه وسلمحضرت محمد صلی اهلل

ای  کار را به بهتری  نحو انجاام دهشاد. بایاد     ،و تی حشوانی را ذبح می ن ایشد}

، 1922#)صـحیح مسـلم،     {چا ویتان را تشت کنشد تا زجر آن حشوان را کم تر کرد  باشاشد. 

 (1319#ترمذی، 
 افکنـدن تـرس و وحشـت در   عمـل  اسالمی، در پرتو موارد ذکر شده و دیگر متون 

، بمـا گـذاری و   اموال مـردم ساختمان ها و انهدام یکباره ی شهروندان بی دفاع، قلا 

از نظـر اسـالم و مسـلمانان     همگی این رفتارهـا  ،ن و زنان و کودکانمعیوب نمودن مردا

صلح، مودت، و بخشندگی هسـتند و   مسلمانان پیرو دین نفرت انگیز و ممنوع می باشد.

بـدان روی  ز مسـلمانان  ای ه اخشونت باری که عدقایع و اکثریت آن ها هیچ ارتباطی با

گناه کار بوده  ،مرتکا این اعمال تروریستی شودکه شخص مسلمانی  آورده اند، ندارند.

 است. و قوانین اسالمی را نقض کرده
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 حقوق بشر و عدالت در دین اسالم   

شـماری   ین،در پـای . در نظر گرفته است بسیاری را برای تک تک انسان هااسالم حقوق 

 .ذکر شده انداسالم مورد حمایت دین حقوق از این 

 ،و چـه لیـر مسـلمان    چه مسـلمان  اسالمی جوامعزندگی و دارایی تمام شهروندان 

در اسـالم   ،بنـابراین  .نیز حمایت به عمل می آورد از آبروی آنان. اسالم می باشد محترم

 لی اهلل علیه وسلم می فرماید:صاکرم پیامبر  جایز نیست. دیگرانو مسخره نمودن  توهین

، 1129#)صحیح مسلم،   {به راستی که خون، مال و آبروی ش ا حرام )مصون( است.}

 (0121#، مسند احمد
بشـر   برابـری ابنـاء  قـرآن درمـورد   برای آنکـه  می باشد، نجایز در اسالم نژادپرستی 

 :ایدفرممی اینچنین 

را ملت ملات و  بشلاه  بشلاه     اى مردم ما ش ا را از مرد و زنى آفریدیم و ش ا"

گردانشدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنشد در حقشقت ارج نادتری  شا ا   

)قـرآن کـریم،    "تردید خداوند داناى آگاا  اسات   نتد خدا پرهشتگارتری  ش است بى

39:12) 

اسالم هرگونه فردگرایی و یا 

ملیت گرایی را رد می کند زیـرا  

ــث ط ــدرت و باع ــداری از ق  رف

 گرایی می شـود.  ثروت و یا قوم

خداوند انسان ها را برابر آفریده 

اسـت فــرق بـین هــر فـردی بــا    

دیگری براسـاس تقـوا و ایمـان    

پیـامبر صـلی    سنجیده می شـود. 

 اهلل علیه وسلم می فرماید:
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ای مردم! خدای ش ا یکی است  و جد ش ا )آدم( یکی است. یک عارب بار   }

غشرعرب نشت بر یک عرب برتری ندارد، یاک  یک غشر عرب هش  برتری ندارد و یک 

سرخپوست برتر از یک سشاهپوست نبود  و یک سشاهپوست نشت از یک سرخپوسات  

)کسی کـه تقـوا دارد،     (1319#، ترمذی، 1922#)صحیح مسلم،   {.تقوانشست، مگر به واسطه ی 

فرموده  مؤمنی است که از هرگونه گناه دوری کرده و تمام نیکی هایی را که خداوند امر

 را به جای می آورد و از خداوند ترسیده و او را دوست می دارد.(

 پیشـرفته  دنیای نژادپرستی است.عصر حاضر بشر ی مبتالبه ی از مشکالت عمده یک

انسان را به کره ی ماه بفرستد ولی نمی تواند از نفرت و جنـگ بـین    دتوانمی  ی کنونی

 انسان ها جلوگیری نماید.

آشـکاری   مثـال  دارای اسالمدین یات پیامبر صلی اهلل علیه وسلم، حهمان دوران  از

نشـانه ی   ،مراسم ساالنه ی حـج در مکـه   .در اختیار داردیان دادن به نژادپرستی پابرای 

حدود که را به نمایش می گذارد، جایی ت یملنژادها و میان تمام  یبرادری واقعی اسالم

 می آیند تـا ایـن مراسـم را بجـا آورنـد.      مهی مکر لیون نفر از سراسر جهان به مکهیدوم

 می فرماید:متعال خداوند  اسالم دین عدالت است.

ها رد کنشاد و چاون    ها را به صاحبان آندهد که سپرد خدا به ش ا فرمان مى"

 (3:22)قرآن کریم،  "...کنشد به عدالت داورى کنشد مشان مردم داورى مى

 و همچنین می فرماید:

 (39:9)قرآن،  "دارد.د که خدا دادگران را دوست مى... و عدالت کنش"

چنانچـه  ، حتی باید در رابط با کسانی که از آن ها تنفر داریم، به عدالت رفتار کنـیم 

 می فرماید:باریتعالی خداوند 

کنشاد   و البته نباید دش نى گروهى ش ا را بر آن دارد که عدالت نکنشد عدالت"

 (2:2قرآن کریم، ) "...که آن به تقوا نتدیکتر است
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 حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:

  {ای مردم، از ظلم برحذر باششد که ظلم در روز  شامت تاریکی خواهاد باود.  }
 (2192#، صحیح بخاری، 0331#)صحیح مسلم، 

دسـت  بـه آن   قیامـت در روز باشند، گرفته خویش را نحق جهان کسانی که در این 

 د:می فرمایاهلل علیه وسلم  پیامبر صلی یافت؛خواهند 

در روز  شامت، حق و حقو  به صاحبانتان مسترد خواهد گردید )و تقصاشرها  }

 (1162#، مسند احمد، 0220#)صحیح مسلم،   {جبران خواهند گردید(...

 جایگاه زن در اسالم

مانند  فردی؛ وقحق به عنوان یک انسان صاحامتأهل،  چه، چه مجرد را اسالم زن ندی

و شخصـی  دارایـی  بخشـیدن  و لـک  تمحق 

خـواه  نیاز به سرپرست )بدون  ،درآمدکسا 

 .مـی دانـد   (،پدر و یا همسر یا کس دیگـری 

یـا  بخشـیدن   ،حق خریـد و فـروش  زن  یک

و خـرج نمـودن دارائـی اش بـه     صدقه دادن 

 کـابین  .را داردشیوه ای که خود می خواهـد  

داده مـی  عـروس   بـه دامـاد   از طرفعروس 

به جای اسـتفاده   همچنانبعد از ازدواج عروس و  ، ه ی خویش برساندشود تا به استفاد

  خود را دارد.نام فامیلی از نام خانوادگی شوهر، 

رفتار خوب با همسرش تشویق می کند. چنانکه حضـرت  داشتن اسالم شوهر را به 

 محمد صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:

 (2292#، ترمذی، 1912#، بن ماجها) { است. زنان خویشبهتری  ش ا، بهترینتان با }

دیـن مبـین   . از جایگاه بسیار ارزشمندی برخوردار مـی باشـند  اسالم دین در  انمادر

 امر می کند. انبا آننحو به بهترین رفتار به اسالم 
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یا رسول اهلل! چاه کسای شایساته تاری  و     "مردی نتد رسول خدا آمد و گفت: 

رسول  "سپس چه کسی؟"د پرسشد: فرمود: }مادر .{ آن مر "بهتری  ه دم است؟

بعاد چاه   "خدا صلی اهلل علشه و سلم فرمود: }سپس مادر .{ آن مرد باز پرساشد:  

، 0232#، صـحیح مسـلم  )آنحضر  صلی اهلل علشه و سلم فرمود: }آنگا  پدر .{  "کسی؟

 (2911#، صحیح بخاری
دیدن  www.islam-guide.com/womenاز سایت اطالعات بیشتر درمورد زنان  تبرای دریاف)لطفاً 

 .(نمایید

 خانواده در اسالم

سیسـتم   اسـت. گسسـته  است، هم اکنون از  جامعه ی بشریکه پایه ی اساسی  ،خانواده

شایسته وازن و تعادل ت را خویشاوندان و بچه ها ،شوهرزن،  حقوقاسالم در  گیخانواد

 چهـارچوب در یک و محبت را  سخاوت ،انهمتواضعاسالم رفتارهای  .بخشیده استای 

محصـول وجـود   امنیـت و آرامـش    .دو استحکام می بخشـ گی به سامان تقویت خانواد

ضـروری   آناعضـای   برای رشد معنویو ، خانواده های باثبات بسیار ارزشمند می باشد

ی پیوسـته و منسـجم و   خانواده هـا از بودن یک نظام اجتماعی هماهنگ و مرتا  است.

 .در آن هستی می یابد ها بچهتربیت 

 فتار مسلمانان با سالخوردگانر

بـه دوش  مندان به چشم می خـورد.  سالخانه ی  به نامچیزی به ندرت در جهان اسالم، 

سخت تـرین دوره ی زنـدگی آن   مراقبت از پدر یا مادر سالمند در کشیدن سنگینی  بار 

 ها، افتخار، برکت و یک فرصت برای تکامل معنوی افراد به حساب می آید.

ی بی حـد و  ا دعا کردن برای والدین کافی نیست، بلکه ما باید دلسوزدر اسالم، تنه

ناتوان زمانی را به خاطر بیاوریم که کودکی و  حصری نسبت به آنان از خود نشان دهیم،

از احتـرام ویـژه ای    هـا مادر تـرجیح مـی دادنـد.    یشها مـا را بـر خـو    بودیم، آنبیش ن
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ـ ه سـن پیـری مـی گذار   وقتی که والدین مسلمان پا ب .ندستهبرخوردار  بـا عطوفـت،    ،دن

 برخورد می شود.با آنان شفقت و تواضع 

حـق   الـدین قرار دارد، ونماز در جایگاه دوم  بعد ازن در دین اسالم خدمت به والدی

اظهار هرگونه ناراحتی و رنجشی در  داشته باشند.را از فرزندانشان  انتظاریدارند چنین 

 گیر می شوند، ناپسند دانسته می شود.برابر والدینی که به دلیل پیری سخت
 می فرماید:چنین خداوند 

و پروردگار تو مقرر کرد که جت او را مپرستشد و به پدر و مادر ]خود  احساان  "

کنشد اگر یکى از آن دو یا هر دو در کنار تو به سالخوردگى رسشدند به آنها ]حتاى   

بگوى. و از سار مهرباانى   اوف مگو و به آنان پرخاش مک  و با آنها سخنى شایسته 

بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رح ت کا  چنانکاه مارا در    

 (03-02: 11)قرآن کریم  "خردى پروردند.

 پنج رکن دین اسالم کدامند؟

این ارکـان   .مسلمانان به حساب می آیندالم چهارچوب زندگی اسدین پنج رکن اساسی 

و زیارت خانه خدا یکبار در طول  ، روزه ی ماه رمضانزکات، نماز، شهادتین شامل بیان

   .، می باشدعمر برای کسی که توانایی دارد

 گواهی به ای ان( 9

ـ . می باشـد  "ال اله إال اهلل، مح د رسول اهلل" مصمم:بیان  ،ایمان شهادت یا گواهی ن ای

مح د فرستاد  به غشر از اهلل وجود ندارد، و حقشقی معبودهش  " :ین معناستدعبارت ب

 "به لیر از اهلل وجـود نـدارد   حقیقی معبودهیچ " :قسمت اول "و پشام آور او می باشد.

اینکـه  سـتیم، و  بپریگانـه را    "اهلل" به جزکس دیگری  دحق ندارکسی  :به این معناست

 عبـارت می شـود،  خوانده  شهادتین ی،ایمان تصدیقاین  دارد.نری و پس خداوند شریک
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 تصـدیق  .ر زبان بیاورنـد ببا عقیده ای محکم آن را باید  نتازه مسلمانا کهاست ساده ای 

 اسالم می باشد.دین ترین رکن  مهم به ایمان

 ن از( 2
تـر از پـنج دقیقـه بـه      خواندن هر نماز بیش مسلمانان روزی پنج مرتبه نماز می خوانند.

در  اسـت.  شو پروردگـار بنـده  بـین   ینماز در اسالم ارتباط مسـتقیم  طول نمی انجامد.

 .متعال نیستو خداوند بنده ن ایم ای هیچ واسطهاسالم نیاز به 

و  آرامش و راحتی می کنـد  شادی،احساس خود درون در نماز، شخص  یواسطه ی

حضرت محمد صلی اهلل علیه وسلم مـی   .گرددخداوند نیز از وی راضی و خوشنود می 

مسـند  ، 3922#، ابوداود) { تسلی بگیریم.ای بالل، )مردم را( بانگ اذان سرده، بگذار } فرماید:

 (00212#، احمد
مـردم بـه    فراخواندنکه عهده دار بود پیامبر صلی اهلل علیه وسلم  یارانبالل یکی از 

 سوی نماز بود.

 د.ن، مغرب، و عشاء به جا آورده مـی شـو  عصرسپیده دم، ظهر،  نوبتنمازها در پنج 

 انـه، کشـتزار، کارخ  ادا نمایـد؛ در ر جـایی  در هـ تقریبـاً  را  هایشمسلمان می تواند نماز

 ...دانشگاه
دیدن  www.islam-guide.com/womenاز سایت  ن ازاطالعات بیشتر درمورد  ت)لطفاً برای دریاف

 .( نوشته ی ام. ای. کیراهنمای نماز در اسالم) A Guide to Prayer in Islamوده یا کتابی با عنوان نم

دریافت یک جلد از کتاب مذکور به نشانی وبسایت فوق مراجعه  صاحا را مطالعه فرمایید. برای

 (فرمایید.

 پرداخت زکا ( 6
 دست انسان اسـت.  ی درامانت ثروت و مال برای همین، می باشدخداوند  ازآنچیز  مهه

. مـی باشـد   "افـزایش  رشـد و " نیـز  و "تطهیر"می تواند  "زکات"معنی اصلی کلمه ی 

 .می باشد مندنیازافراد  به یدارایی مشخص معینی از ددرصدادن به معنی ، زکاتپرداخت 
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در  ،حدود هشـتاد و پـنج گـرم طـال    برابر  به مبلغپول نقدی و  طال، نقره از که درصدی

درصـد  و نـیم  دو یک سـال قمـری،   نصف طول 

 خواهد بود.

از قسـمت کمـی    تخصیص اما ب دارایی های

شـبیه  و ، مـی شـود  و پاک به نیازمندان تصفیه آن 

ی جوانهو  عادلباعث ت بریدن، این رختاندرس ه

  .می گرددثروت و دارایی  یتازه 

کـه   انـدازه می تواند هر  شخص، همچنین،ره

 تمایل دارد صدقه و خیرات بدهد.

 روز  ی ما  رمضان( 9
ز سـپیده دم  مسلمانان ا، )نهمین ماه تقویم اسالمی قمری( هر ساله در ماه مبارک رمضان

  کنند. آشامیدن و روابط جنسی خودداری می ،از خوردن گرفته وتا لروب روزه 
مفید می باشد، جسم روزه برای سالمتی  آنکه با

بـه آن  تزکیه ی نفـس   برای همچون شیوه ای اساساً

از خوشـی هـای    وقتـی کـه فـرد    .یسته می شودنگر

جدا می شود، مـی  به مدت کوتاهی،  هرچند ،دنیوی

سنه هستند نی که گرهمدردی واقعی با کساتواند به 

نـوی  عم حیاتباعث رشد  همانگونه که، دست یابد

 می شود.نیز وی 

 رفت  به سفر حج( 5
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 عمر برای کسانی کهبار در طول  یک( بیت اهلل مکه )حجبه ساالنه همه  یزیارتسفر 

ــمی و   ــاظ جس از لح

مالی توانـایی بـه جـا    

آوردن آن را داشـــته 

، فـــــرض باشـــــند

هــر ســال  .باشــدمــی

ر حدود دو میلیون نفـ 

 و کنـــارگوشـــه  از

جهان به زیارت مکـه  

  یند.آمی
کعبه )ساختمان سیاه رنگ موجود در تصویر( در این مسجد . مسجدالحرامزائران درحال ادای نماز در 

قرار دارد و مسلمانان در نمازهایشان رو به آن می ایستند. کعبه عبادتگاهی است که خداوند به حضرت 

 ر داد تا آن را بنا کنند.ابراهیم و پسرش، اسماعیل، دستو

 طبق تقویم اسـالمی  حج مراسماما است، بازدیدکننده مکه همیشه پر از شهر اگرچه 

زائران مرد پارچه ی سفید ساده ای  به جا آورده می شود. سال قمری در دوازدهمین ماه

به بطـور برابـر    گانو هم رفتهی طبقاتی و فرهنگی از بین هارا بر تن می کنند تا فاصله 

 حاظر شوند.متعال در پیشگاه خداوند 

مناسک حج شامل هفت بار دور کعبه گشتن و هفت بار بین صفا و مروه کوه پیمایی 

سپس زائـران بـا هـم در     مانند هاجر که برای پیدا کردن آب این کار را انجام داد. ،کردن

 انخواهـ  جمـع مـی شـوند و از خداونـد     مایلی مکـه(  12)ناحیه ای واقع در حدود  عرفه

گویی صـحنه ای  چنان که آرزوهایشان و طلا عفو و بخشش می نمایند،  شدنبرآورده 

 از روز قیامت است. 
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 .و دعا جشن گرفته مـی شـود  نماز است که با مراسم حج به عید قربان  حسن ختام

 هایدو عیـد هـر  که در پایان ماه رمضان جشن گرفته مـی شـود،    ،و عید فطرقربان عید 

  د.نی رومسلمانان به شمار م
 www.islam-guide/pillarsلطفاً برای دریافت اطالعات بیشتر راجع به پنج ارکان اسالم به سایت )

 مراجعه شود.(

 اسالم در ایاالت متحده

مسلمانان آن جـا شـامل؛    ست.اندکی دشوار امسلمانان آمریکایی  کلیوضعیت توصیف 

 و مهاجران،کارگران کارخانه ،ها تازه مسلمان

ایــن جامعــه ی متنــوع  .ی باشــدمــ انپزشــک

مورد تقویـت و  که  واحدیک دین  بواسطه ی

 ملی تعداد زیـادی از  ی ارتباطشبکهپشتیبانی 

 .می باشد، گرد هم آمده اندمساجد 

مسلمانان در ابتدا به آمریکای شـمالی پـا   

عــده ی نهادنــد. در قــرن هجــدهم مــیالدی، 

 د.بسیاری از مسلمانان در آمریکای شمالی وجود داشتن

شمار زیادی از آمریکایی ها به جرگه ی اسالم درآمده اند. آن ها از طبقات اجتماعی 

مختلفیی می باشند: ثروتمندان، فقرا، تحصیلکرده ها و افـراد فاقـد تحصـیالت. امـروزه،     

 The Worldحدود پنج و نیم میلیون مسـلمان در ایـاالت متحـده زنـدگی مـی کننـد. )      

Almanac and Book of Facts 1996 .633، فمیگتی، ص) 

*** 
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